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Mose  GTi®
BRUKSOMRÅDE: PLEN I HOBBYHAGER  

Tillatt brukt i hobbyhager

Cur+Era



7 312600 184848

Mose GTi
Mose GTi dreper mosen raskt 
og effektivt. Etter behandlingen tar 
det noen timer før mosen mørkner og dør. 
Den unike sammensetningen av jern, nitrogen og 
svovel gir samtidig gresset en næringsdose. Etter noen 
uker får gresset en frisk grønn farge. 
Når: Tidlig på våren når gresset begynner å vokse og frem til 
høsten når gresset slutter å vokse. Mose GTi har best virkning på en 
fuktig gressmatte - hvis det er tørt bør gresset vannes før behandling.
Hvor ofte: 1 - 3 behandlinger pr sesong. Dunken rekker til minimum 
100 m2. Mose GTi erstatter ikke behovet for plengjødsel, men er mer et kraftig 
supplement. Et par uker etter behandlingen bør gressmatten gjødsles med for 
eksempel Grass GTi.
Hvordan: Vannslangen kobles direkte på injektoren, sett så på fullt vanntrykk. Vri den 
gule bryteren med solen - injektoren doserer automatisk riktig. Gå baklengs og vann/
behandle hele gressmatten i rolig og jevnt tempo. Doser eventuelt ekstra der det er mye 
mose. En åpnet dunk med Mose GTi er ikke egnet for lagring over lengre tid, bruk derfor all 
Mose GTi i samme vekstsesong.
Ta hensyn til: injektoren drives av vanntrykket i hageslangen. Ved høyt vanntrykk vil dunken 
tømmes hurtig, reduser da vanntrykket. Ved for lavt vanntrykk vil ikke injektoren suge opp all 
vesken fra dunken – øk vanntrykket. (Hånddosering; 1dl Mose GTi til 10 liter vann, rekker til mini-
mum 10 m2). Unngå å gå på gressmatten de første 12 timene etter behandlingen, hold også husdyr 
borte. Mose GTi misfarger klær, sko, utemøbler, tre, stein og betong. Oppbevares svalt og frostfritt. 
Forsiktighetsregler: Bruk engangshansker eller hansker av polykloropren, øyevern, støvler og heldekkende 
arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store 
mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen på tlf. 22 59 13 00. Søl av preparat på hud 
må straks skylles eller vaskes av. Klær tilsølt med preparat fjernes straks. Vask hender og ansikt når arbeidet 
er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning, kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen. 
Avfallshåndtering: Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offent-
lig fyllplass. Konsentrert plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for 
farlig avfall. 
Rengjøring: Skyll sprøyteutstyr med vann etter 
bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning 
av vannforekomster.
Tilvirker: Tergent AB, Sverige.
Innhold: (volym%): 
Fe (jern)   N (nitrogen)  S (svovel)  Mg (magnesium)
8%           20%            5%             0,3%
Sammensetning: Jernsulfat 288 g/liter.
Importør: Nelson Garden AS, Bergen. 
Tlf. 55 17 61 60 / www.nelson.no  

                               

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Unngå innånding av sprøytetåke.
 Unngå kontakt med huden og øynene.
 Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

             
Farlig ved svelging. 
Irriterer øyne og hud. 
Skadelig for vannlevende 
organismer.                         HELSESKADLIG

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


