
UgressNIX

5L
Klar til bruk

ca 25 m²
Dekker

EFFEKT

®

Kraftigx1

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: 2019.14.
Irriterer huden. 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. Oppbevares u�lgjengelig for barn. 
Bruk egnet verneutstyr (se forsik�ghetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).Advarsel

2 dl/m²Biologisk
nedbrytbar

Mot både frø- 
og rotugress
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UgressNIX  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:

®

Mot ugress: UgressNIX Effekt virker kraftfullt. Den 
slår raskt ut i vekstens bladverk, samtidig som den 
virker lenge. UgressNIX Effekt vannes/sprøytes direkte 
på uønsket vekst og etter noen timer begynner 
veksten å brytes ned. Gjenta opptil 3 ganger per 
sesong med minimum 28 dagers intervall mellom 
behandlingene. 

Været ved behandling: Tørt og helst solrikt vær. Bør
helst ikke komme nedbør de neste 5 timene.

Viktig: Unngå å få UgressNIX Effekt eller damp fra 
middelet på prydplanter, gress og andre vekster, da de 
vil visne. Hvis det kommer dråper eller sprut på andre 
vekster, møbler eller hageutstyr, kan dette skylles bort 
med vann. Steiner eller plattinger kan misfarges. 
UgressNIX Effekt kan påvirke farge og lakk. Test alltid 
før behandling. 

Kun for utendørs bruk: UgressNIX Effekt bør aldri 
benyttes I lukkede rom som f.eks. vinterhager, der 
damp kan skade andre vekster. 

Dosering: UgressNIX Effekt er klar til bruk. Vanlig 
forbruk er 0,75-2 dl per m². Bruk en sprayflaske, 
pumpe eller vannkanne med dusjhode. Ved påføring 
skal planten dekkes fullstendig. Ugressplanten må 
være tørr eller kun litt fuktig ved behandling.  

Virksomt stoff/organisme: Eddiksyre 120 g/l. 

Formulering: Oppløsning

Holdbarhet: 3 år fra produksjonsdatoen. Se 
merkingen på emballasjen. 

Oppbevaring: Oppbevares i en tett lukket original 
beholder på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Må ikke 
oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer 
eller dyrefôr.

Avfallshåndtering: Innhold/beholder leveres til et 
sted for skadelig eller spesielt avfall. Vann må ikke 
forurenses med produktet eller beholderen tiI 
produktet.

Førstehjelpstiltak 

Hudkontakt: Tilsølte klær må fjernes straks. Vask 
huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon 
eller rødhet ikke gir seg. 

Innånding: Frisk luft, hvile og varme. Kontakt lege 
hvis symptomer på anstrengt pust oppstår.

Øyekontakt: Løft øyelokket. Skyll straks øynene med 
vann i cirka 5 minutter. Kontakt lege hvis irritasjon eller 
rødhet ikke gir seg.

Ved svelging: Skyll munnen med vann. Gi 1-2 glass 
vann eller melk å drikke hvis den skadede er ved full 
bevissthet. Kontakt lege hvis større mengder er 
svelget.

Medisinsk informasjon: Ved mistanke om 
forgiftning, kontakt Giftinformasjonen: tlf 22 59 13 00.

Du finner mer informasjon på tergent.no

Varemerkes- og registreringsinnehaver: 
Tergent AB, Sverige.
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