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Finalsan®

Konsentrat
Mot Ugress
Plantevernmiddel mot ugress.
Virker også mot mose og alger.

Virker etter en dag!
Sammensetning: 186,7 g/l (18,8 % w/w) Pelargon- Tilvirker
W. Neudorff GmbH KG
syre, Andre ingredienser 803,30 g/l, Total 990 g/l
31860 Emmerthal · GERMANY
Tillat brukt i hobbyhager.
Importør
Avgiftsklasse: 6; Reg. Nr.: 2013.8.14
VadheimGroplex
Import AS · 5160 Laksevåg
Nettoinnhold:
NORWAY

1 liter

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.
Grunnvann eller overflatevann må ikke forurenses med verken produkt eller beholder. Følg bruksanvisningen
for å unngå skade på mennesker og miljøet.

Virker også ved lave temperaturer

Finalsan®Konsentrat Mot Ugress

Bruksområde
Bekjempelse av ugras, mose og alger på
gangstier (grus- og hellebelagte stier) og
åpne areal i hager med og uten treaktige
prydvekster. Inntil 5 behandlinger per sesong,
3-4 ukers virkningstid.
Virkeområde
Mot ett- og flerårige ugras, mose og alger.
Virkemåte
Flytende konsentrat som tilsettes vann.
Finalsan® Konsentrat Mot Ugress er et ikkeselektivt plantevernmiddel med virkning på
blad og grønne stengler hos en lang rekke
ugress. Det er avgjørende for resultatet at hele
ugresset blir godt dekket med væske.
Preparatet virker også ved lave temperaturer.
Bruksanvisning
● Vær nøye med beskyttelse
før bruk.
● Skru av korken på målebegeret.
● Kutt av spissen på flasken med
en kniv.
Dosering
100 ml. pr. 500 ml. vann.
Påføring
Ved sprøyting mot ugress brukes
trykksprøyte med en dyse eller bom med 3
dyser. I nærheten av prydplanter eller andre
nytteplanter, må det brukes skjerm.Trykket bør
være 2-3 bar, men maks 2 bar i nærheten av
prydplanter for å unngå avdrift. Mot mose i
plen brukes vanningskanne med brusehode
eller spredebom. Med en sprede bom får en
bedre fordeling av preparatet enn med
brusehode. Alle typer påføringsutstyr må vaskes
med vann før det settes vekk eller brukes på
andre vekster.
Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker, øyevern 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.
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig

eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om
forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen.
Første hjelp
Etter innånding: Sørg for frisk luft.
Ved hudkontakt, skyll med vann. Etter kontakt
med oye: 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.
Viktig
Denne informasjonen en del av produktets
etikett. Alle instruksjoner i dette avsnittet må
leses nøye for å oppnå et trygt og vellykket
resultat. Ikke bruk produktet på kulturplanter
da Finalsan® Konsentrat Mot Ugress ødelegger
alle grønne plantedeler. Av den grunn må
skjerming brukes ved anvendelse.
Ved temperatur under 15° C kan effekten
minskes. Regnvær innen 12 timer etter
behandling kan ødelegge effekten av produktet.
Finalsan® Konsentrat Mot Ugress har ingen
langtidsvirkning og gjenvekst hos flerårig ugress
vil oppstå. Det er derfor nødvendig å gjenta
behandlingen med 3 til 4 ukers mellomrom i
løpet av en vekstperiode.
Lagring
Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke
utsettes for direkte sollys.
Avfallshåndtering
Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres.
Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke
rengjort emballasje må innleveres til mottak for
farlig avfall. Bruk av tom emballasje er forbudt.

1 liter

Nettoinnhold:
Nok til 180 m2.

4 005240 005132

Virker også ved lave temperaturer
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Følg bruksanvisningen for å unngå skade på
mennesker og miljøet. Det er forbudt å bruke
Finalsan® Kosentrat Mot Ugress i strid med
godkjent bruksområde eller behandlingsfrist,
eller å overskride den tillatte maksimale
dosering/konsentrasjon.

Spesifisert mengdeangivelse
Bruksområder/
ugress
Ettårig og flerårige
ugress på gangstier,
grus-, hellebelagte
og åpne areal med
og uten treaktige
prydvekster.
Ettårig og flerårige
ugress i hager med
urteaktige prydvekster.
Alger og mose på
gangstier, grus-,
hellebelagte og
åpne areal med og
uten treaktige
prydvekster.
Mose i plen

Doseringer
pr.
behandling
17 ml Finalsan
Mot Ugress
pr. m2

Væskemengde
og skjerming

Max. antall
påføringer

Behandlingstidspunkt i løpet av
vekstperioden
Når nytt ettårig
ugress har spirt og/
eller det flerårige
ugresset f.eks. løvetann har dannet
bladrosett, men før
stengelen begynner
å vokse. Når uønskede gressarter er
ca. 10 cm. høye

100 ml/m2.
Unngå å få væske
på bladverk og
grønne skudd

5

17 ml Finalsan
Mot Ugress
pr. m2

4
100 ml/m2.
Det må brukes
skjermet sprøyting

17 ml Finalsan
Mot Ugress
pr. m2

100 ml/m2.
Unngå å få væske
på bladverk og
grønne skudd

4

Ved ny fremvekst

17 ml Finalsan
Mot Ugress
pr. m2

1 liter/m2

1

Når mosen er godt
eksponert etter
plenklipping

