
Før Etter

Fordelene ved 
Trim mod mos. 
Fordelene ved 
Trim mod mos. 

8,75 kg 
Rekker til 250 m²

• Bekjemper og  
 fjerner mose

• Gir en grønn, tett  
 og slitesterk plen 

• Gjødsler samtidig

Mot mose

Grønnere plen 

Avgiftsklasse 6.  Reg.Nr. 2013.17.17

Advarsel:  
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.  
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann  
i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett  
skyllingen. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  
Tilsølte klær må fjernes straks og vaskes før bruk. Unngå innånding av støv. Oppbevares  
utilgjengelig for barn. Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen.  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Trim® Mosefjerner 
Tillatt brukt i hobbyhager. 
Klar til bruk.

Resultat av behandlingen:
Gresset blir fort grønnere og tettere som følge  
av gjødslingen. Mosen blir svart og dør etter  
2 uker og kan da rakes bort.

Generelle råd & tips:
• Unngå å treffe tre, betong og steinbelagte  
 områder, da dette gir rustflekker.

• Nysådde plener skal ikke behandles  
 i etableringsåret.

• Hold 30 cm avstand til prydplanter.

• Klippet gress skal ikke brukes som  
 bunndekke under følsomme planter.

Unngå å gå på plenen til det har regnet eller det er  
vannet. Følges bruksanvisningen kan plenen brukes  
av barn og husdyr 2 dager etter behandling. 

Innhold:
Jernsulfat anhydrat: 10,9% (tilsvarende 20% jern(II)  
sulfatheptahydrat, tilsvarende 4,0% Fe) 

Gjødsel: N (Totalnitrogen): 14%

Netto: 8,75 kg granulat

Avgiftsklasse: 6

Reg. Nr.: 2013.17.17

Tilvirker: 
Klarsø A/S, Søholm Park 1, 2900 Hellerup, Danmark.

Importør: 
SBM Life Science AB,  
Box 13,  245 21 Staffanstorp,  
Sverige 
+ 47 22 64 49 58
www.bayergarden.no

Produksjonsår: Se batchnr.

     Trim® 
   Mose-
fjerner

Tillatt brukt i hobbyhager. Klar til bruk. 

Fordeler
Dreper effektivt mose i plenen. Samtidig gjødsles 
plenen så gresset blir tett og frodig grønt.

Bruksrettledningen
Når:
Trim Mosefjerner brukes første gangen tidlig vår, 
når gresset begynner å vokse og frem til til veksten 
avtar i september-oktober. Gresset skal være tørt 
og jorda fuktig. Været skal være mildt og vindstille. 
Behandling anbefales ikke ved tørke eller i perioder 
med store svingninger mellom dag- og natte- 
temperatur. Plenen kan klippes senest 3 dager  
før og tidligst 3 dager etter behandling.

Rekkevidde: 
Pakningen rekker til 250 m2 (35 g pr m2).

Hvor ofte: 
1 – 2 behandlinger pr sesong.

Behandling:
Trim Mosefjerner spres på en av følgende måter:

For hånd, 
bruk hansker.

Med spredevogn.
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Første hjælp:
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. 
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med  
vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser 
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  
Ved svelging: IKKE fremkall brekninger. Søk legehjelp 
eller Giftinformasjon ved ubehag. Skyl munden 
grundligt og drick rikelig med vand i små slurke.  
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Forsiktighetsregler:
Bruk vernehansker eller hansker av gummi, 
vernebriller og heldekkende arbeidstøy ved hånd- 
tering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt 
når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt  
lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. 

Avfallshåndtering: 
Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. 
Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plante- 
vernmiddelrester og ikke rengjort emballasje må 
innleveres til mottak for farlig avfall.

Oppbevaring:
Tørt.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår  
risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke 
preparatet i strid med godkjent bruksområde eller  
behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte  
maksimale dosering/konsentrasjon.

8,
75

 k
g 

   
   

   
   

   
 M

os
ef

je
rn

er
 re

kk
er

 ti
l 2

50
 m

2

8,75 kg                 M
osefjerner rekker til 250 m

2

 Sammensetning:
Jernsulfat anhydrat: 10,9% (tilsvarende 20% jern(II) 

sulfatheptahydrat, tilsvarende 4,0% Fe) 
N (Totalkvælstof): 14%

Tillatt brukt  
i hobbyhager.
Klar til bruk.

Mosefjerner


