Quick mod ukrudt og mos koncentrat er et ikke-selektivt ukrudtsmiddel til fuldstændig
ukrudtskontrol til privat brug omkring hus og i have. Quick mod ukrudt og mos koncentrat er et
bredspektret ukrudtsmiddel til bekæmpelse af ukrudt, mos og levermos. Det kan bruges under og
omkring prydbuske, herunder roser.

Brugsanvisning

Quick mod ukrudt
og mos koncentrat
– Bekæmpelse af ukrudt, mos og levermos
– Hurtigt og effektivt resultat

Ikke til
brug på
græsplæner

Ukrudt
Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt og mos på indkørsler, fortove,
havegange, terrasser, arealer med beplantning af vedagtige kulturer samt under
og rundt om prydbuske og –træer. Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og
anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

Mos
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Quick mod ukrudt og mos koncentrat bekæmper hurtigt og effektivt de fleste ukrudtsarter på terrasser, gangarealer, stier
samt under prydplanter. Bekæmper også levermos. Bedst effekt opnås når hele ukrudtsplanten dækkes samt ukrudtet er i
god vækst. Få timer efter behandling vil ukrudtet begynde at visne og dø. Ny fremspiret ukrudt bekæmpes bedst, når det er
5 – 10 cm. Etableret ukrudt med kraftige rødder vil visne ned, men ikke dø. derfor kan opfølgende behandlinger være nødvendige, når der kommer ny vækst. Undgå at ramme planter som ønskes bevaret, da svidninger vil kunne ses. Kan også med
fordel anvendes før behandlinger med fliserens, så farven fra mosset og det grønne udkrudt ikke børstes ind i fliserne og
forårsager misfarvninger.

Sådan gør du

Vigtigt

1. Fyld sprayflasken med halvdelen af den nødvendige
mængde vand (se Dosering).
2. Ryst emballagens indhold. Åben flasken og fyld doseringshætten med 120 ml produkt og hæld det i vandet.
3. Hæld resten af vandet i sprayflasken.
4. Bland det godt og brug det straks.
5. Sprøjt grundigt indtil bladenes over og underflader er våde.

MÅ IKKE BRUGES PÅ GRÆSPLÆNER
Sprøjt ikke på grønne dele af planter som ønskes bevaret.
Sprøjt ikke i blæst. Undgå at sprøjtevæsken rammer græsplæner, andre ønskede planter, vandmiljøer og dræn.
Sprøjt ikke direkte på åbne vandmiljøer og bredder ved
åbne vandmiljøer.
Undgå regn 1 time efter behandling for optimal effekt.
Behandling skal ske mellem marts og september.

Dosering
• 120 ml koncentrat opblandes med 1 liter vand, som rækker
til 10 m2. Hele flaskens indhold – 1 liter – rækker til 83 m2
svarende til ca. 9 000 ukrudtsplanter.
• Maksimalt 8 påføringer om året.
• Der skal gå minimum 3 uger mellem påføringer.

FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe
menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter
kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt og mos på
indkørsler, fortove, havegange, terrasser, arealer med
beplantning af vedagtige kulturer samt under og rundt
om prydbuske og –træer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller
med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke
sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Skal opbevares frostfrit.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer
og foderstoffer.

Førstehjælp: Ved hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
Ved øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under
øjenlågene, i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter de første fem
minutter, og fortsæt derefter med at skylle øjnene. Søg læge ved
vedvarende symptomer.
Ved indtagelse: Skyl munden. Fremprovoker IKKE opkastning.
Ring omgående til læge eller giftinformationen.
Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
Opbevares i den originale beholder på et sikkert sted. Opbevar tørt og
frostfrit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse
med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.
Aktiv substans: Pelargonsyre 250 g/L (25,0 w/w %) ved 20' C. CAS nr. 112-05-0
Registreringsnummer: 579-10
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Nettoindhold: 1 L
Formulering: EC –Emulsionskoncentrat
Batchnummer og produktionsdato: Se flasken.
Produktet er minimum holdbart i 2 år fra produktionsdato
Godkendelsesindehaveren: SBM Développement SAS, 60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Frankrig
Markedsføres af: SBM Life Science AB
Forbrugerkontakt: Borup Kemi, Bækgårdsvej 53, 4140 Borup, Danmark, +45 57 56 00 20
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