Bemærk:

200 ml Rækker til 645 m2

• Behandlingen er regnfast efter 6 timer.

Keeper L Langtidsvirkende
Ukrudtsmiddel.
• Anvendes overalt, hvor man ønsker at bekæmpe
ukrudt og bevare arealet ukrudtsfrit i nogle måneder.

• Optimal effekt opnås, når behandlingen
udføres ved temperaturer over 12°C.

• Bekæmper alt vanskeligt ukrudt og dets rodnet, herunder
mælkebøtter, skvalderkål, brændenælde, kvik osv.
• Langtidsvirkende – forhindrer spiring af nyt ukrudt i op til 3-4 mdr.
• Midlet må ikke anvendes på græsplæner.
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Hvordan: Keeper L indeholder 2 aktive stoffer, hvoraf det ene slår det ukrudt, der er fremspiret
ihjel, mens det andet aktive stof danner en usynlig ”film” på jordens overflade, som forhindrer
nye frø i at spire. Ukrudt visner efter 1-2 uger.

Spredeudstyr

En- og tokimblade planter

Sprøjte

Rækkeevne

Keeper L mængde

Vand i sprøjten

10 m2

3 ml

1 liter

50 m2

15 ml

5 liter

100 m2

30 ml

10 liter

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler (P501). Rester skal afleveres til den
kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme
beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

valuu takaisin pulloon

• Efter brug skylles sprøjten grundigt.

Hvornår: Når ukrudtet er i god vækst. Bedst i det tidlige forår (små ukrudtsplanter). Derefter
vil arealet være ukrudtsfrit i mindst 3 måneder.

Ukrudt

DOSERINGannostelukammioont

• Må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson.

Hvor: Alle steder, hvor ukrudt er et problem, dvs terrasser, bede, mellem beplantninger etc.
Sprøjt kun på ukrudtet og på revnerne mellem fliserne, hvor nyt ukrudt kan fremspire.

DOSERINGSTABEL:
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• Jorden må ikke bearbejdes med hakke eller
rive efter behandlingen, da den ukrudtsbekæmpende ”film” på jordoverfladen derved
ødelægges.

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og
miljøet i fare (EUH401).
Meget giftig med langvarende virkninger for vandlevende organismer (H410).
Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede
forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove,
havegange og terrasser. 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.
Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Brugsanvisning

• Undgå at produktet gennem f.eks. vinddrift
eller ved direkte sprøjtning kommer i kontakt
med planter, som ønskes bevaret.
• Såning og genplantning kan foretages 3-6
måneder efter behandlingen.

• Dyr og mennesker kan færdes frit på behandlede områder, når midlet er tørret ind.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle,
fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

DoseringDOSERING

• Optimal effekt opnås, når behandlingen
foretages på fugtig jord, og gerne efterfulgt
af regn (dog først efter 6 timer).
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Middeltype: Suspensionskoncentrat
Indeholder: Diflufenican: 40 g/l (3,4 % w/w).
Glyphosat 250 g/l (28,9 % w/w)
Indhold: 200 ml
Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart
i mindst 2 år efter produktionsdatoen.
Produktionsdato er påtrykt emballaben.
Batch nr. er påtrykt emballagen.
Ukrudtsmiddel nr. 579-6
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Registeringshaver:
SBM Développement S.A.S, Les 4M,
111 Chemin du Petit Bois,
69130 Ecully, Frankrike
Importør:
SBM Life Science AB, Box 13,
245 21 Staffanstorp, Sverige,
57560020

• Holder arealet
ukrudtsfrit
i 3-4 mdr.
• Bekæmper alt
ukrudt – blade
& rødder
• Forhindrer nyt ukrudt
i at spire frem
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Ukrudtsmiddel
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200 ml
koncentrat

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikkeprofessionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.
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200 ml
Rækker til 645 m2

• Holder arealet
ukrudtsfrit
i 3-4 mdr.
• Bekæmper alt
ukrudt – blade
& rødder
• Forhindrer
nyt ukrudt i
at spire frem
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes
og anvendes af ikke-professionelle, fx private
haveejere, og kræver ikke autorisation.

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver
herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser.

200 ml koncentrat

• Behandlingen er regnfast efter 6 timer.
• Optimal effekt opnås, når behandlingen foretages på fugtig
jord, og gerne efterfulgt af regn (dog først efter 6 timer).
• Optimal effekt opnås, når behandlingen udføres ved
temperaturer over 12°C.
• Undgå at produktet gennem f.eks. vinddrift eller ved
direkte sprøjtning kommer i kontakt med planter, som
ønskes bevaret.
• Såning og genplantning kan foretages 3-6 måneder efter
behandlingen.
• Jorden må ikke bearbejdes med hakke eller rive efter
behandlingen, da den ukrudtsbekæmpende ”film” på
jordoverfladen derved ødelægges.
• Må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson.
• Efter brug skylles sprøjten grundigt.

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges
for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Meget giftig med langvarende virkninger for
vandlevende organismer (H410). Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler,
fortove, havegange og terrasser. 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. Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle,
fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.
Middeltype: Suspensionskoncentrat
Indeholder: Diflufenican: 40 g/l (3,4 % w/w).
Glyphosat : 250 g/l (28,9 % w/w)
Indhold: 200 ml
Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år efter
produktionsdatoen.
Produktionsdato er påtrykt emballaben.
Batch nr. er påtrykt emballagen.
Ukrudtsmiddel nr. 579-6
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Registeringshaver: SBM Développement S.A.S, Les 4M, 111 Chemin du
Petit Bois, 69130 Ecully, Frankrike. Importør: SBM Life Science AB,
Box 13, 2 45 21 Staffanstorp, Sverige,
57560020
Åbn her for brugsanvisning!

DK84117137D

Bemærk:

• Anvendes overalt, hvor man ønsker at bekæmpe ukrudt
og bevare arealet ukrudtsfrit i nogle måneder.
• Bekæmper alt vanskeligt ukrudt og dets rodnet,
herunder mælkebøtter, skvalderkål, brændenælde,
kvik osv.
• Langtidsvirkende - forhindrer spiring af nyt ukrudt
i op til 3-4 mdr.
• Midlet må ikke anvendes på græsplæner.
• Dyr og mennesker kan færdes frit på behandlede
områder, når midlet er tørret ind.

BRUGSANVISNING:
Hvor:
Alle steder, hvor ukrudt er et problem, dvs terrasser, bede,
mellem beplantninger etc. Sprøjt kun på ukrudtet og på
revnerne mellem fliserne, hvor nyt ukrudt kan fremspire.
Hvornår:
Når ukrudtet er i god vækst. Bedst i det tidlige forår (små
ukrudtsplanter). Derefter vil arealet være ukrudtsfrit i op
til 3 måneder.
Hvordan:
Keeper L indeholder 2 aktive stoffer, hvoraf det ene slår
det ukrudt, der er fremspiret ihjel, mens det andet aktive
stof danner en usynlig ”film” på jordens overflade, som
forhindrer nye frø i at spire. Ukrudt visner efter 1-2 uger.

DOSERINGSTABEL:
Ukrudt

Spredeudstyr

Rækkeevne

Mængde

Vand i sprøjten

En- og
tokimblade
planter

Sprøjte

10 m2
50 m2

3 ml
15 ml

1 liter
5 liter

100 m2

30 ml

10 liter

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse
med nationale regler (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning
for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

