
UgressNIX

5L
Klar til bruk

ca 50 m²
Dekker

TRIPPEL EFFEKT

®

Kraftig
Hurtigvirkende
Drøyx3

UNIK OG PATENTERT FORMEL

Effekt innen
3 timer

Kun 1 dl/m² Effekten varer
i 30 dager

Biologisk
nedbrytbar

30

Mot både frø- 
og rotugress

Instruksjonene må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke 
preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den �lla�e 
maksimale dosering/konsentrasjon. Avgi�sklasse 7, Reg nr: 2017.40
Gir alvorlig øyeirritasjon. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsik�g med vann i flere minu�er. Fjern 
eventuelle kontaktlinser dersom de�e enkelt lar seg gjøre. Fortse� skyllingen. Ved vedvarende 
øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå innånding av aerosoler. Bruk egnet verneutstyr (se forsik�ghetsregler). 
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering). Oppbevares u�lgjengelig for barn.Advarsel

195534-1



UgressNIX  TRIPPEL EFFEKT  

Tergent utvikler, fremstiller og
markedsfører spesialprodukter for
landbruk, grøntområder og private hager.

Tergent AB
Mörsaregatan 11
SE- 254 66 Helsingborg
Tel: +46(0)42-311 06 00
www.tergent.no

Produsent:

®

UgressNIX Trippel Effekt er et unikt og patentert 
plantevernmiddel for effektiv bekjempelse av ugress 
og annen uønsket vegetasjon. UgressNIX Trippel Effekt 
får sine unike egenskaper fra to tilsetninger som ikke 
finnes i tradisjonell ugresseddik. Egenskapene gjør at 
ugresset bekjempes raskere, med høyere effekt og 
over lengre tid, til tross for at UgressNIX Trippel Effekt 
er nok til en dobbelt så stor overflate og har mindre 
innvirkning på miljøet. UgressNIX Trippel Effekt er et 
kraftig middel både mot frø- og rotugress og er 
biologisk nedbrytbart. 

Bruksområde: Mot ugress på harde overflater (grus, 
steinheller, betong, asfalt) i hager og på fellesarealer. 
UgressNIX Trippel Effekt har ingen selektiv virkning og 
skal ikke brukes på gressmatter eller annen 
vegetasjon som skal bevares.

Fremgangsmåte: Behandlingen bør påbegynnes 
tidlig i vekstsesongen, før ugressets rotsystem og frø 
har spredt seg. Produktet er en bruksløsning og skal 
ikke blandes ut med vann. Påfør produktet over hele 
ugressplanten ned til roten gjennom punktbehandling 
med håndholdt sprøyte eller ryggsprøyte 
(syrebestandig). Sprøytemengden kan variere 
avhengig av ugressets størrelse. Hold 
sprøytemunnstykket nær ugressplanten for å redusere 
vindavdrift. Bruk eventuelt en vannkanne med spreder 
eller spredebom for å vanne ut produktet over 
ugressplanten. Gjenta behandlingen etter behov. 

Værforhold: Tørt, sol og vindstille med 
gjennomsnittlig døgntemperatur på over 8 °C. 

OBS! Ugressmiddel skal brukes med forsiktighet. Les 
etiketten før bruk. Kun for utendørs bruk. All annen 
bruk er forbudt, med mindre det skaffes spesiell 
tillatelse. Unngå behandling i vind, regn eller fuktig 
vær. Unngå å søle på hagemøbler og vegetasjon som 
skal bevares. Vær oppmerksom på at brostein og 
treflater kan blekne i en overgangsperiode. Ved sprut, 
skyll av med vann. Unngå å forurense vann med 
produktet eller beholderen.

Dosering: Anbefalt dose 90–150 ml/m² avhengig av 
ugressets art, høyde, tetthet og behandlingsmetode. 
Dekker ca 50 m².

Virkestoff: Eddiksyre 6 % (60 g/l), CAS-nr: 64-19-7. 

Produktform: Flytende væske. 

Holdbarhet: Minst 3 år fra produksjonsdato. Se 
merkingen på emballasjen.

Oppbevaring: Skal oppbevares beskyttet mot direkte 
sollys, kjølig og godt lukket.

Avfallshåndtering: Kannen tømmes fullstendig for 
innhold. lnnholdet skal avleveres som farlig avfall. 
Tomemballasjen leveres med husholdningsavfall.

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.

Du finner mer informasjon på tergent.no

Varemerkes- og registreringsinnehaver: Tergent 
AB, Sverige.
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