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Finalsan® Konsentrat

Mot Mose i plen
Plantevernmiddel mot mose i plen. 

Virker etter en dag!

Advarsel: Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller 
etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av aerosoler. Benytt vernebriller. 
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. 
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)

11
07
-1
25
00
00
94
1

Sammensetning: 186,7 g/l Pelargonsyre
Tillat brukt i hobbyhager. 

Avgiftsklasse: 6; Reg. Nr.: 2013.7.14

Formulering: EC, Konsentrat

Nettoinnhold: 1 liter

Tilvirker
W. Neudorff GmbH KG
31860 Emmerthal · GERMANY
www.neudorff.no

Importør
Vilomix Norway AS · 3516 Hønefoss · NORWAY
www.vilomix.no
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Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår
risiko for menneskers helse og miljøet. Det er
forbudt å bruke preparatet i strid med
godkjent bruksområdeeller behandlings frist,
eller å overskride den tillattemaksimale
dosering/konsentrasjon.

Finalsan Konsentrat mot Mose i plen fjerner
mose på en hurtig måte, og med virkning i 
3-4 uker.
Middelet virker også godt ved lave tempera turer.
Virkestoffet er en fettsyre.
Straks middelet er tørket kan både mennesker
og dyr gå på behandlede gressflater.
Finalsan Konsentrat Mot Mose i plen virker mot
mange forskjellige mosearter. Virkningen er
synlig allerede etter en dag. Behandlet mose blir
gulbrun på farge. 
Finalsan Kon sen trat Mot Mose i plen etter later
ingen rustfarge på stein, heller eller lignende.
Bruksområde: Plen. Inntil 2 behandlinger per
sesong, 3-4 ukers virkningstid.
Virkeområde: Mot Mose. 
Virkemåte: Flytende konsentrat som tilsettes
vann. Finalsan Konsentrat Mot Mose i plen er 
et kontaktmiddel, det vil si at mosen visner ved
kontakt med preparatet innen kort tid. 
Det er avgjørende for resultatet et all mosen 
blir godt dekket med væske. Preparatet virker
også ved lave temparaturer.
Bruksrettledning
l Ryst flasken godt før bruk.
l Skru av korken på målebegeret. 
l Kutt spissen på toppen av 

flasken med en kniv.
l For dosering benyttes måle-

beger, eller skalaen på kontroll-
stripen på siden av flasken.

l Fyll en vannkanne med dusjhode
med 4 liter vann. Tilsett 80 ml 
Finalsan Konsentrat Mot Mose i 
plen, og etterfyll med vann opp
til 5 liter totalt.

l Bruk 1 liter ferdigblandet Finalsan 
Mot Mose i plen pr. m2 mose.

l Dusj mosen godt ettersomdet
kun er mose som er truffet av 
middelet som visner.

Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker av doble nitril, vernebriller 
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 Giftinformasjonen 
tlf. 22 59 13 00.
Førstehjelp
Etter innånding: Sørg for frisk luft. 
Ved hudkontakt, skyll med vann. Etter kontakt
med øye: Ved fortsatte symptomer eller 
illebefinnende er legebehandling nødvendig. 
Ved kontakt med øynene, skyll grundig med
vann. Etter svelging:Ved fortsatt besvær, 
kontakt lege.
Rengjøring
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med
vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. 
Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 
5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold 
til bruksrettledningen.
Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på 
et sted som ikke gir fare for forurensning av
vannforekomster.
Avfallshåndtering
Rengjort emballasje leveres med husholdnings-
avfall. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte
plantevernmiddelrester og ikke rengjort 
emballasje må innleveres til mottak for farlig 
avfall. 
Lagring
Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. 
Må ikke utsettes for direkte sollys.

Nettoinnhold:1 liter
Nok til 60 m2 mose areal.

Finalsan® Konsentrat Mot Mose i plen
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Virker hurtig og lenge!
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