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Mod mos i
græsplænen
Hurtigt og
effektivt
resultat
Ingen skader
på fliser

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af mos i græsplæner.
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes
og anvendes af ikke-professionelle, fx private
haveejere, og kræver ikke autorisation

80,65 mm

510 ml

Rækker til 30 m2

Stanzzeichnung Neudorff
RS 80,65 x 117,5 mm
Stanze
Layoutffläche
Kationischer Lack
6 mm

80,65 mm

8 mm

MosFri N koncentrat

117,5 mm

➊ Vend flasken på hovedet så
Brugsanvisning:

Der skal udvandes 1 liter opblanding pr. m2.
510 ml MosFriN koncentrat rækker opblandet til ca. 30 m2.
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Mosset vil efter få dage visne, og græsset kan nu brede sig. Ved kraftige
angreb af mos anbefales det også at fjerne det bekæmpede mos og
efterså græsplænen.
Hvis MosFriN rammer fliser, jernoverflader m.m. kan der forekomme
forbigående misfarvninger, men ingen varige skader.
Praktiske oplysninger:
Forbigående svidning af græsset kan forekomme ved overdosering.

åben her for
brugsanvisning

RS Seite 1
kann mehrfarbig sein
Buchdrucklack vollflächig

➋ Vend flasken om igen

85 ml

Bedst resultat opnås med en vandkande på-monteret spreder eller
spredebom. Vandkanden skal renses grundigt efter anvendelse.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den
kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan
bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Tlf.: 70 22 70 67

doseringskammeret bliver fyldt.

Opbland 85 ml MosFri med 5 liter vand. og udvand blandingen på
græsplænen.

➌ Skru låget af flasken.





➍ Tøm indholdet af

doserings kammeret ned i
en vandkande.

➎ Skru låget på flasken igen.

Gentag disse 5 trin næste gang du
skal dosere.

1 dosering (85 ml) rækker til 5 liter vand

RS Seite 2
muss einfarbig und ohne Raster sein







Deklaration
Ukrudtsmiddel nr. 364-14.
Omfattet
af
Miljøministeriets
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
18,7 % w/w pelargonsyre (187 g/l).
Nettoindhold: 510 ml
Midlet er et emulgerbart koncentrat
Holdbar 5 år efter produktionsdato. Produktionsdato
og batchnr. er påtrykt emballagen.
Distributør: ECOstyle A/S,
Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV
Godkendelsesindehaver: W. Neudorff GmbH KG,
An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal, Tyskland

brugsanvisning doseringsflaske:



Læs mere i brugsanvisningen.

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 bekæmpelse af mos i græsplæner.
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. 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).

RS Seite 3
kann mehrfarbig sein
mit kationischem Lack



MosFri N opblandes med vand og udbringes bedst med vandkande påmonteret spredebom. Mosset vil efter få dage
visne, og græsset kan nu brede sig. Det
døde mos kan evt. rives væk, så græsset
yderligere kan brede sig. Det kan evt. være
nødvendigt at efterså græsplænen der
hvor mosset er fjernet. MosFri N må kun
anvendes 1 gang per sæson.



Få en smuk græsplæne uden mos

