Ultima ProFF - Koncentrat Ukrudtsmiddel
Forsigtig:
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har
regler for anvendelsen. Læs nærmere i den
evt. lovpligtige leverandørbrugsanvisning
samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale
om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter
arbejdet. Overtrædelse af nedenstående
særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. Må kun anvendes til professionel
ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer,
veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser,
udyrkede arealer og på arealer med beplantning af vedagtige kulturer. Må ikke anvendes
i højere dosering end de i brugsanvisningen
nævnte. Må kun udbringes ved anvendelse
af afskærmet sprøjtning. Undgå at forurene
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.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer. Førstehjælp:
Kommer midlet i øjnene skylles grundigt med
vand.

Deklaration:
187 g/l (18,7%) pelargonsyre (mættede fedtsyrer), 30 g/l (3%) maleinhydrazid.
Ukrudtsmiddel nr. 364-35. Omfattet af Miljøministeriets bek. om bekæmpelsesmidler.
Indeholder 20 liter koncentrat.

Ultima ProFF må kun anvendes til professionel ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange,
terrasser, udyrkede arealer og på arealer med beplantning af
vedagtige kulturer
Anvendelse:
Ultima ProFF bekæmper de fleste enårige ukrudtsarter. Alger og mos bekæmpes
også. Bedst effekt opnås ved sprøjtning på tidlige udviklingstrin (ukrudt ca. 5-10
cm). Ukrudtsplanten skal være tør, men ikke tørkeramt. På flerårige arter nedvisnes
den overjordiske del af planterne og genvækst fra rødderne hæmmes, men der kan
ikke forventes langtidseffekt. Behandlingen gentages ved evt. genvækst fra rødder, når ukrudtet igen er ca. 5-10 cm højt. To behandlinger årligt vil normalt være
tilstrækkeligt. Hurtigst synlig effekt opnås ved sprøjtning ved temperaturer over
10°C. Undgå sprøjtning i temperaturer over 25°C – det kan give reduceret effekt.
Undgå ligeledes at sprøjte med udsigt til regnvejr indenfor 5 timer og sprøjt ikke i
blæsevejr. Ultima ProFF kan også anvendes til bekæmpelse af ukrudt under træer,
hæk, buske m.v. Hvis Ultima ProFF ved en fejltagelse rammer træ, hæk, buske m.m.,
vil de ramte dele blot svides, men ikke gå ud. Undgå at sprøjte på nyere metaloverflader. Bør ikke anvendes til bekæmpelse af græsarealer. Lugten af Ultima ProFF kan
i varmt vejr virke ubehagelig, så undgå at indånde denne.
Dosering og sprøjteteknik:
Omryst dunken og hæld 1,5 liter Ultima gennem en en tragt med filter ned i 8,5 liter
vand. 1 liter Ultima ProFF koncentrat rækker opblandet til ca. 8.000 ukrudtsplanter.
20 liter Ultima ProFF koncentrat rækker opblandet til 1.200-1.800 m2. Det er vigtigt, at ukrudtet dækkes meget grundigt af sprøjtevæsken, næsten til afdrypning.
Udbringes med rygsprøjte. Anvend dyser på sprøjten, der minimerer vindafdrift.

Varenr.: 00949

Miljø:
Ultima ProFF nedbrydes af naturligt forekommende bakterier og er nedbrudt efter
senest 10 dage. Der kan efter 2 dage genplantes på behandlede arealer.

5 707883 009490 >

Indhold 20 liter
Distributør:
ECOstyle A/S, Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV
Tlf.: 70 22 70 67 • www.ecostyle.dk
Godkendelsesindehaver:
W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal, Tyskland

Praktiske oplysninger:
Sprøjteudstyret rengøres grundigt efter brug med vand, restsprøjtevæsken skal
som minimum fortyndes en faktor 50 og skyllevandet udsprøjtes på det behandlede
areal. Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Ultima ProFF
skal opbevares frostfrit. Produktet skal opbevares ved stuetemperatur før brug.

