Ecocin 1+0
PROFFS

Dubbel Effekt

Patenterad snabb verkan.
Effekten förstärkas av en
naturlig protein ingrediens:

mot ogräs

Ickeselektivt ogräsmedel.
Mot vegetation i trädgårdar
och på allmänna platser.

OgräsNIX
Plus

‣ STÖRRE EFFEKT FÖR DIG ‣ MINDRE SYRA FÖR MILJÖN

4 timmar

2 dagar

Den perfekta balansen mellan
effektivitet och miljö

30 dagar

®

Klass 3. Reg. 4801

10 liter
Täcker 100 – 500 m2
beroende på ogräsets
höjd och täthet.

Brukslösning - Redo att användas
Mindre ogräs, upp till 10 cm
högt: Använd en spruta som
ger en fin duscheffekt och
spruta tills alla delar av
plantan är täckt av vätskan.
Dos: Till detta behövs från
2 till 10 cl lösning per m2
beroende på ogräsets höjd
och täthet. Få timmar senare
ses de första tecknen på att
det börjar vissna och processen fortsätter de följande 3-4
dagarna.
Större ogräs: För att uppnå
bästa resultat kan det vara
nödvändigt att spruta igen
efter 4-5 dagar. T.o.m. seglivat ogräs som brännässlor
kan vissna ner efter återsprutning.

Säsong: Gör du första sprutningen tidigt på säsongen,
när ogräset är lågt, kan området hållas ogräsfritt under
hela säsongen med några få
sprutningar.
Nyplantering eller nysådd kan
ske så snart ogräset börjar
vissna. Det blir inga rester av
blandningen i jorden.
Undvik att bespruta övriga
växter, t.ex. vid blåsväder.
Undvik sprutning i stängda
rum.
Ecocin 1+0 påverkar alla
mjuka gröna växtdelar.
Förvara Ecocin 1+0 svalt och
väl tillsluten

Väder: Spruta i torrt väder,
när det inte förmodas regna
inom 2 timmar.

INNEHÅLL:
10 liter brukslösning
med komponenter från
ättika (6 %), protein och
Verksamt ämne:
Ättiksyra 60 g/L (6%)
Orsakar allvarlig
ögonirritation.
Undvik inandning av
spraydimma/ångor.
Använd skyddshandskar
och ögonskydd.

VARNING

VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går
lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. För att undvika risker
för människors hälsa och för miljön, följ
bruksanvisningen. Endast för utomhusbruk.
Förvaras oåtkomligt för barn.
AVFALLSHANTERING: Innehållet lämnas
till farligt avfall. Väl tömd och rengjord
förpackning kan lämnas till materialåtervinning.
Tillverkare/registreringsinnehavare:
Tergent AB
Mörsaregatan 11,
254 66 Helsingborg
Patentinnehavare: Punya Innovation
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