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Trim mod Mos Xtra
Ukrudtsmiddel

Brugsanvisning:

MOD MOS
XTRA

TRYCK

3,5 kg
5 701081 900412

Rækker til 100 m²
Ryst posen før brug

• Første trin til en
grønnere græsplæne
• Bekæmper og
fjerner mos
• Giver en grøn, tæt og
slidstærk plæne

repeat length 450 mm

BORTSKAFFELSE
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering (P501):
Tom emballage og rester kan bortskaffes
med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.

Efter

Rækkevidde:
Denne pose rækker til 100 m2 (35 g pr m2).
Spredning:
Trim mod Mos Xtra spredes på en af følgende
måder:
Med hånden (anvend
handsker).

Med spredevogn eller
anden form for spreder.

Fordele
Bekæmper effektivt mos i græsplænen. Samtidig gødes græsplænen så græsset bliver tæt
og saftigt grønt.
Resultat af behandling:
Græsset bliver hurtigt grønnere og tættere at
se på, som følge af gødningen. Mosset sortfarves og dør.
Efter 2 uger kan mosset evt. rives væk.
DEKLARATION
Ukrudtsmiddel, nr. 49-121.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse:
Jern(II)sulfat 98,4 g/kg (w/w 9,84%)
(svarende til jernsulfatheptahydrat
180,0 g/kg (w/w 18,00%)).
N (Totalkvælstof): 14% w/w.
Nettoindhold: 3,5 kg granulat
Midlet er et fingranulat.
Udløbsdato: 4 år fra produktionsdato
(batchnummer) som stemplet på sækken.
Godkendelsesindehaver:
Klarsø A/S
Søholm Park 1
2900 Hellerup
DENMARK
Markedsføres af:
SBM Life Science AB
Kronoslätts Företagspark, Box 13
245 21 Staffanstorp
SWEDEN
www.sbmdeveloppement.com

DK5701081900412.A

Børn og husdyr:
Følges brugsanvisningen kan græsplænen
anvendes af børn og husdyr 1 dag efter
behandling.

Før

®

Generelle råd & tips:
• Undgå at ramme træ og stenbelagte om-		
råder, da dette kan give brunrøde pletter.
• Nysåede græsplæner bør ikke behandles
i etableringsåret.
• Hold 30 cm afstand til bede.
• Afklippet græs bør ikke anvendes til jord-		
dækning under følsomme planter.
• Vask hænder efter arbejdet.

88,5

Nordic Bulkers Masek 3,5 kg + 3,75 kg

FØRSTE HJÆLP
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.
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.
Fremkald IKKE opkastning.

®

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af mos i
græsplæner.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må
ikke overskrides.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer.
Undgå forurening af vandmiljøet med
produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet (SP1).

3,5 kg TRIM MOD MOS XTRA til 100 m2

FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges for ikke at
bringe menneskers sundhed og miljøet i
fare (EUH401).

3,5 kg TRIM MOD MOS XTRA til 100 m2

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

Hvornår anvendes:
Trim mod Mos Xtra
anvendes i perioden
1. april til 1. september,
når mosset ses, græsset er tørt og
jorden fugtig. Vejret skal være mildt og vindstille.
Undgå plæneklipning 3 dage før og efter
behandling. Behandling frarådes under tørke
eller i perioder med store udsving mellem
dag- og nattemperaturer.

105,5

Må kun anvendes til bekæmpelse af mos
i græsplæner.

