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Rækker op til 8000 ukrudtsplanter

Finalsan Ultima Ukrudtsbekæmpelse Koncentrat
Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser, udyrkede arealer og på arealer med vedagtige kulturer.
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

Anvendelse
Omryst flasken og opbland 1 l Ultima koncentrat (flaskens
indhold) i 6 l vand. Sprøjt på ukrudtet så det er grundigt
dækket. Ultima bekæmper de fleste ukrudtsarter såsom
skvalderkål, mælkebøtte, tidsel, brændenælde og padderokke. Ultima vil standse/reducere genvækst af ukrudtet.
Ukrudtet bør ikke være større end 5-10 cm. Hurtigste effekt opnås ved temperaturer over 10⁰C. Effekten er synlig
allerede efter få timer. Ultima kan også anvendes på
ukrudt under hæk og buske. Hvis hæk og buske rammes,
vil de svides, men ikke gå ud.
Undgå at sprøjte med udsigt til regn og sprøjt ikke i blæsevejr. Undgå at ramme planter, som ønskes bevaret. Bør
ikke anvendes i græsplænen, da græsset omkring ukrudtet
også går ud. Ved kraftigt ukrudt med store rødder bør man
genbehandle. Ultima må kun anvendes to gange per
vækstsæson, og der skal være minimum 30 dage mellem
behandlingerne.
Miljø
Ultima nedbrydes af naturligt forekommende bakterier og
er allerede efter 48 timer nedbrudt 95% og efter 10 dage
100%. Der kan efter 2 dage genplantes på behandlede arealer.
Praktiske oplysninger
Denne flaske indeholder 1 l koncentrat, som opblandet
rækker op til 8.000 ukrudtsplanter, afhængig af ukrudtets
størrelse. Det svarer til at opblandingen dækker ca 70m2
ukrudtsplanter. Ultima skal opbevares frostfrit.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse
med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Tom
emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Emballagen må ikke genbruges.

BLANDINGSFORHOLD
1 l koncentrat + 6 liter vand (1:6)

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at
bringe menneskers sundhed og miljøet i
fare (EUH401). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Overtrædelse af nedenstående
særligt fremhævede forskrifter kan medføre
straf: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler,
fortove, havegange, terrasser, udyrkede
arealer og på arealer med vedagtige kulturer. Brugsanvisningens doseringsangivelser
må ikke overskrides. Undgå forurening af
vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens
ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og
veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for
børn (P102). Må ikke opbevares sammen
med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp: Hvis der er brug for lægehjælp,
medbring da beholderen eller etiketten
(P101). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres
let.
Fortsæt
skylning
(P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg
lægehjælp (P337+P313).

Deklaration
Ukrudtsmiddel nr. 364-20.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Midlet er et vandopløseligt koncentrat.
Pelargonsyre 186,7 g/l (18,7 % w/w)
Maleinhydrazid 30 g/l (3% w/w)
Holdbar 5 år efter produktionsdato. Produktionsdato og batchnr. er påtrykt emballagen.
Nettoindhold: 1 l
Godkendelsesindehaver:
W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3,
D-31860 Emmerthal, Tyskland
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Distributør: ECOstyle A/S,
Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV.

Indhold: 1 l koncentrat

