
BRUKSOMRÅDE

Klare til bruk pellets for beskyttelse av planter og frø 
mot snegler i hagen, utendørs og i drivhuset.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko 
for menneske og miljö. Det er forbudt å bruke preparatet 
i strid med godkjent briksområde eller behandlingsfrist, 
eller å overskride den tillatte maksimale dosering/
konsentrasjon.

BRUKSANVISNING

Når skal det brukes
Påføres vanligvis om våren og tidlig sommer, og også 
tidlig høst. Ved kraftig angrep kan det være nødvendig 
å gjenta påføringen. Best resultat oppnås ved påføring 
i mildt, fuktig vær, etter regn eller etter vanning av hagen, 
når sneglene er mest aktive. Påføringer gjøres best på 
kvelden, før sneglene begynner å ta til seg føde. For best 
mulig effekt (persistens i jord) skal agnet ikke påføres 
rett før regn.

Hvor det skal brukes
For bruk på bar jord og rundt alle spiselige og ikke-
spiselige avlinger som vokser utendørs, i drivhuset eller 
under annen permanent eller midlertidig tildekning.

Sprøyt et tynt og jevnt lag med Mot Snegler Extra 
på jordoverflaten rundt og mellom planter som skal 
beskyttes, eller der det er snegler. Etter at sneglene 
har spist Mot Snegler Extra slutter de å ta til seg 
føde. Døden følger.

Hvordan det skal brukes
Sprøyt et jevnt lag med omtrent 5 gram pelleter per 
kvadratmeter på bar jord eller rundt planter. Når dette 
produktet påføres nær matavlinger, må du passe på å 
unngå at pelleter blir fanget eller liggende i bladene.
Ikke bruk mer enn 20 gram per kvadratmeter per år.

Oppbevares 
utilgjengelig 
for barn. Bruks-
anvisningen må 
følges, slik at man 
unngår risiko for 
menneskers helse og 
miljøet. Det er forbudt å 
bruke preparatet i strid med 
godkjente bruksområde eller behand-
lingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale 
dosering/konsentrasjon. Ved bruk av granulater bør 
det utvises forsiktighet i områder hvor små barn 
ferdes, da det er en potensiell risiko for inntak etter 
spredning. All bruk er forbudt på barns lekearealer.

Mot Snegler Extra
Effektiv mot brunsnegle og andre 
snegler i hagen og veksthuset

Tillatt å bruke i økologiske hage og planter

Denne pakken dekker 
omtrent 50 kvadratmeter

Sammensetning: 
8,1 g/kg Jern(III)fosfat formulert som 10 g/kg jern(III)fosfat dihydrat

Klare til bruk pellets for beskyttelse av planter og frø mot snegler i hagen, 
utendørs og i drivhuset. Tillatt till hobbybruk. Avgiftsklasse: 6

1 kg

Sikkerhetsintruksjonener:
Beskyttelse under/i bruk. 
Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av dette 
produktet Kan irritere øynene. 
Unngå kontakt med øynene. 
Vask hendene etter bruk.

Miljøbeskyttelse:
Hvis kjæledyret spiser Mot Snegler Extra-agn, 
må veterinær kontaktes omgående, da 
fortæring av store mengder kan være giftig. 
Ikke tøm ut i sluker, avløp, bekker og dammer. 
Ikke forurens vann med produktet eller 
beholderen.

Oppbevaring:
Oppbevares unna mat, drikke og dyrefôr
Produktet må oppbevares unna barn og 
kjæledyr. Oppbevares i opprinnelig beholder, 
tett lukket på et sikkert sted.

Avfallshåndtering:
Kasser innholdet/beholderen på et gjen-
vinningssenter for husholdningsavfall som 
farlig avfall med unntak av tomme beholdere 
som kan kasseres ved gjenvinning. Kontakt 
lokale myndigheter for detaljer.

Deklarasjon: 
Reg nr 2018.13
Sammensetning: 
8,1 g/kg Jern(III)fosfat formulert som 10 g/kg 
jern(III)fosfat dihydrat
Netto: 1 kg
Batchnummer/Produksjonsdato: 
Se pakning. Produktet er ved riktig 
oppbevaring holdbart i 2 år etter 
produksjonsdato.
Godkjenningsinnehaver: 
De Sangosse SAS
CS10005, 47480 Pont-du-Casse, Frankrike
Importør: 
SBM Life Science AB, 
Box 13, 245 21 Staffanstorp, Sverige, 
Tel: +47 22 64 49 58
www.solabiol.no
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