Hurtigvirkende

Finalsan

®

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

Virker etter en dag!

Nettoinnhold:

750 ml

Tilvirker
W. Neudorff GmbH KG
31860 Emmerthal · GERMANY
Importør
Vilomix Norway AS
3516 Hønefoss
NORWAY
www.vilomix.no

Advarsel: Gir alvorlig øyeirritasjon. 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. Unngå innånding av
aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Virker også ved lave temperaturer

1087-1250000981

Sammensetning: 31,02 g/l Pelargonsyre
Tillatt brukt i hobbyhager – Klar til bruk.
Avgiftsklasse: 7
Reg. Nr.: 2013.9.14
Formulering: AL, bruksferdig løsning

Hurtigvirkende

Finalsan
Spray Mot Ugress
®

Følg bruksanvisningen for å unngå skade på
mennesker og miljøet. Det er forbudt å bruke
Finalsan® Spray Mot Ugress i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte
maksimale dosering.
Første hjelp
Generelle henvisninger Unngå unødvendig kontakt med stoffet. Etter innånding Sørg for frisk luft. Etter kontakt
med huden Ved hudkontakt, skyll med
vann Etter kontakt med oye Hvis
symptomene vedvarer, kontakt lege.
Ved kontakt med øynene, skyll grundig
med vann. Etter svelging Ved fortsatt
besvær, kontakt lege.
Lagring
Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke
utsettes for direkte sollys.
Avfallshåndtering
Må ikke tømmes i avløp. Produktet og ens
emballasje skal kastes i container for spesialavfall. Bruk av tom emballasje er forbudt.
Grunnvann eller overflatevann må ikke forurenses med verken produkt eller beholder.
Nettoinnhold

750 ml
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Bruksområde
Plantevernmiddel mot ugress, mose
og alger. Finalsan® Spray Mot Ugress
virker best mot små hurtigvoksende
ugressplanter. Forsøk har vist at effektivt
resultat ved bruk av produktet ble oppnådd mot følgende ugress: løvetann, brennenesler, mosevekster, groblad, tisler, vassarve, tungrass og alger. Kan anvendes i
hobbyhager.
Viktig
Denne informasjonen en del av produktets etikett. Alle instruksjoner i dette
avsnittet må leses nøye for å oppnå et
trygt og vellykket resultat.
Virkemåte
Produktet er ferdig til bruk. Finalsan®
Spray Mot Ugress er et ikke-selektivt
plantevernmiddel med direkte kontaktvirkning på blad og grønne stengler hos
en lang rekke ugress. Det er avgjørende
for resultatet at hele ugresset sprayes
godt. Preparatet virker også ved lave
temperaturer.
Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker av gummi, vernebriller og heldekkende arbeidstøy ved
håndtering og bruk av preparatet.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før
bruk.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.

Restriksjoner
Ikke bruk produktet på kulturplanter da Finalsan® Spray 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® Spray 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.
Spesifisert mengdeangivelse
Bruksområder/
ugress
Ettårig og flerårige
ugress på gangstier,
grushellebelagte og
åpneareal 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.

Doseringer pr.
behandling
100 ml Finalsan
Spray Mot Ugress
pr. m2.
Unnngå å få væske på bladverk og
grønne skudd
100 ml Finalsan
Spray Mot Ugress
pr. m2. Det bør
brukes skjermet
sprøyting
100 ml Finalsan
Spray Mot Ugress
pr. m2. Unnngå å
få væske på bladverk og grønne
skudd

Max. antall
påføringer
5

Behandlingstidspunkt i
løpet av vekstperioden

4

Når nytt ettårig ugress har
spirt og/eller det flerårige
ugresset f.eks. løvetann har
dannet bladrosett, men før
stengelen begynnerå vokse.
Når uønskede gressarter er
ca. 10 cm. høye

4

Ved ny fremvekst

