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- 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 dosering/konsentrasjon. 
  Avgiftsklasse 7, Reg.nr: 2016.12

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 aero-
soler. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). 
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering). 
Oppbevares utilgjengelig for barn.ADVARSEL



NO Ugresseddik Dobbeltvirkende

Bruksområde: Ugresseddik Dobbeltvirkende er et raskt og effektivt plantevernmid-
del mot ugress og annen uønsket vegetasjon på harde overflater (grus, steinheller, be-
tong, asfalt) i hager og på fellesarealer. Den doble effekten innebærer at både planten og  
roten bekjempes. Ugresseddik Dobbeltvirkende trenger inn i vekstcellene slik at  
ugresset dør innen et par timer etter behandlingen. Ugresseddik Dobbeltvirkende  
inneholder en spesiell tilsetning som gjør den ekstra effektiv. Gjentatte behandlinger forhindrer 
små og overfladiske røtters fortsatte vekst og at nye frø begynner å vokse. 
Ugresseddik Dobbeltvirkende er biologisk nedbrytbar.
 
Fremgangsmåte: Det er viktig å begynne tidlig i vekstsesongen, før ugressets rotsys-
tem og frøene har rukket å spre seg. Bruk håndsprøyte, ryggsprøyte, sprayflaske el-
ler vannkanne med spreder. Sprøyt eller vann hele ugressplanten ned til roten. 
Hold sprøytemunnstykket nær ugressplanten for å redusere sprøytestøv og  
vindavdrift. Gjenta behandlingen ved behov. Unngå behandling i vind, regn  
eller fuktig vær. 
 
OBS! Unngå å søle på hagemøbler, prydplanter og annen vegetasjon som skal bevares. Vær 
oppmerksom på at brostein og treflater kan blekne i en overgangsperiode. Ved sprut, skyll av 
med vann.

Dosering: 90-150 ml/m² avhengig av ugressets art og størrelse. Dekker 50 m².

Oppbevaring: Dobbeltvirkende ugresseddik skal oppbevares kjølig og godt lukket.

Forsiktighetsregler: Bruk hansker, øyevern og heldekkende arbeidstøy ved håndtering 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: Kannen tømmes fullstendig for innhold. Innholdet skal 
avleveres som farlig avfall. Tomemballasjen leveres med husholdningsavfall.

Virkestoff: Eddiksyre 60 g/l, CAS-nr: 64-19-7. 

Varemerkes- og registreringsinnehaver: Tergent AB, Sverige. 

Markedsføres av: Plantasjen AS, Jogstadveien 21, 2007 Kjeller. 
Tfn 0669-262 00 / www.plantasjen.no.

Mot ugress på harde overflater. Kun for utendørs bruk. All annen bruk er forbudt, 
med mindre det skaffes spesiell tillatelse. 
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