
Reg.nr. 2018.42   Avgiftsklasse 7

1 L Rekker til 10 m2

Ugressrent
– Mot ugress og mose på udyrkede arealer

– Hurtigvirkende, synlig effekt allerede etter 1 dag

Rekker 
til 10 m2

1 L

ADVARSEL: Gir alvorlig øyenirritasjon. VED KONTAKT MED ØYNENE: 
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser 
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende 
øyenirritasjon: Søk legehjelp. Unngå innånding av aerosoler. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr 
(se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen 

(se avfallshåndtering). 
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Ugressrent

Til bekjempelse av ugress og mose på udyrkede 
arealer samt under frukttrær, busker etc. 
Tillatt brukt i hobbyhager – klar til bruk.

Til bekjempelse av ugress og 
mose på udyrkede arealer 
(grus/hellebelagte åpne arealer, 
innkjørsler, gjengrodde arealer 
etc) og under/rundt frukttrær, 
busker, hekker og lignende.

1 L

Bruksanvisning må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er 
forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlings-

frist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Mot en- og tofrøbladet ugress 
og mose (inkludert levermose).

Ugressrent er et bredspektret, kontaktvirkende og ikke selektivt ugress-
middel. Det er hurtigvirkende og har synlig effekt allerede etter 1 dag. 
Ugressrent inneholder fettsyre som aktivt stoff. Dette er naturlig fore-
kommende og lett nedbrytbart. Ugressrent har ikke effekt på røtter eller bark. 
Dermed kan det behandles under hekker og busker samt rundt trær. Pass på 
at plantens grønne deler ikke rammes da dette kan medføre forbigående 
sviing av planten.

Førstehjelp
Ved hudkontakt: Vask med vann og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 
Ved øynekontakt: Skyll med mye vann i minst 15 minutter. Løft øyelokket. 
Fjern evt. Kontaktlinser, fortsett deretter å skylle øyet. Kontakt øyelege hvis 
irritasjonen vedvarer. 
Ved svelging: Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning. Hvis symptomer 
fremkommer, kontakt lege.

Sammensetning: Kaprylsyre 17,7 g/l (1,8 % w/w), Kaprinsyre 12,0 g/l (1,2 % w/w)
Batch Nr.: Påtrykt emballasjen 

Godkjenningsinnehavere: SBM Développement SAS, 
60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, France

Markedsføres av: SBM Life Science AB, 
Scheelevägen 30, 223 63 Lund, Sverige. 

+47 22 64 49 58 
www.protect-garden.no
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Ugressrent
Til bekjempelse av ugress og mose på udyrkede 
arealer samt under frukttrær, busker etc. 
Tillatt brukt i hobbyhager – klar til bruk.

BRUKSANVISNING
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Det sprøytes til ugress og mose er lett fuktig. Ugressrent gir best resultat 
når ugresset er mindre enn 10 cm og i god vekst, dvs. frem til sommeren. 
Høy temperatur og sollys øker effekten av Ugressrent. Ved nyspiring av 
ugress fra rot eller frø kan behandlingen gjentas – maks. 4 behandlinger 
med et intervall på 2–4 uker (4–8 uker for mose).

Merk!
• Ugressrent skummer de første 5 min etter sprøyting, dermed er det 
lettere å se hvor det allerede er behandlet.
• Dyr og mennesker kan fritt ferdes på behandlede arealer når 
sprøytevæsken er tørket inn.
• Unngå at produktet, gjennom f.eks. vinddrift eller ved direkte 
sprøyting, kommer i kontakt med den grønne delen på planter som 
ønskes bevart.

Forhåndsregler 
Bruk vernehansker av nitrilgummi, vernebriller og heldekkende 
arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved uhell eller 
mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen 
tlf. 22 59 13 00. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller 
avbrytes.

Avfallshåndtering
Rester fortynnes 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til 
bruksrettledningen. Rengjort emballasje leveres med 
husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres.



Ugressrent

Til bekjempelse av ugress og mose på udyrkede 
arealer samt under frukttrær, busker etc. 
Tillatt brukt i hobbyhager – klar til bruk.

Til bekjempelse av ugress og 
mose på udyrkede arealer 
(grus/hellebelagte åpne arealer, 
innkjørsler, gjengrodde arealer 
etc) og under/rundt frukttrær, 
busker, hekker og lignende.

Bruksanvisning må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. 
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller be-
handlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Mot en- og tofrøbladet ugress 
og mose (inkludert levermose).

Ugressrent er et bredspektret, kontaktvirkende og ikke selektivt ugress-
middel. Det er hurtigvirkende og har synlig effekt allerede etter 1 dag. 
Ugressrent inneholder fettsyre som aktivt stoff. Dette er naturlig fore-
kommende og lett nedbrytbart. Ugressrent har ikke effekt på røtter eller 
bark. Dermed kan det behandles under hekker og busker samt rundt trær. 
Pass på at plantens grønne deler ikke rammes da dette kan medføre 
forbigående sviing av planten.

Førstehjelp
Ved hudkontakt: Vask med vann og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag 
gir seg. 
Ved øynekontakt: Skyll med mye vann i minst 15 minutter. Løft øyelokket. 
Fjern evt. Kontaktlinser, fortsett deretter å skylle øyet. Kontakt øyelege hvis 
irritasjonen vedvarer. 
Ved svelging: Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning. Hvis 
symptomer fremkommer, kontakt lege.

Sammensetning: Kaprylsyre 17,7 g/l (1,8 % w/w), Kaprinsyre 12,0 g/l (1,2 % w/w)
Batch Nr.: Påtrykt emballasjen 

Godkjenningsinnehavere: SBM Développement SAS, 
60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, France

Markedsføres av: SBM Life Science AB, Scheelevägen 30, 
223 63 Lund, Sverige. +47 22 64 49 58 
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