
Ecocin 1+0
mot ogräs

Patenterad snabb verkan. 
Eff ekten förstärkas av en 
naturlig protein ingrediens:

Ickeselek� vt ogräsmedel. 
Mot vegeta� on i trädgårdar 
och på allmänna platser.

Klass 3. Reg. nr PHT-0065-4801 

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

Den perfekta balansen mellan 
eff ek� vitet och miljö

4 � mmar 2 dagar 30 dagar

PROFFS

• STÖRRE EFFEKT FÖR DIG • MINDRE SYRA FÖR MILJÖN

10 liter

0383-919 90
info@gront-rent.se
www.gront-rent.se

Verksamt ämne: 
Ä�  ksyra 60 g/L (6%)
CAS-nr: 64-19-7

Tillverkare/registreringsinnehavare:
Tergent AB 
Mörsaregatan 11,
254 66 Helsingborg

BEREDNINGSFORM: Flytande vätska 

AVFALLSHANTERING: 
Innehållet lämnas � ll farligt avfall. 
Väl tömd och rengjord förpackning 
kan lämnas � ll materialåtervinning. 
Förorena inte va� en med produkten 
eller dess behållare. 

Läs e� ke� en före användning.  För a�  
undvika risker för människors hälsa 
och för miljön, följ bruksanvisningen. 

Endast för utomhusbruk. Förvaras 
oåtkomlig för barn. 

704169 0200405

Brukslösning - Redo a�  användas
Mindre ogräs, upp � ll 10 cm högt: 
Punktbehandla med handhållen 
spruta som ger en fi n duscheff ekt 
och spruta � lls alla delar av 
plantan är täckt av vätskan.

Dos: Till de� a behövs från 
2 � ll 10 cl lösning per m2 
beroende på ogräsets höjd och 
täthet. Få � mmar senare ses de 
första tecknen på a�  det börjar 
vissna och processen fortsä� er de 
följande 3-4 dagarna.

Större ogräs: För a�  uppnå bästa 
resultat kan det vara nödvändigt 
a�  spruta igen e� er 4-5 dagar. 
T.o.m. seglivat ogräs som 
brännässlor kan vissna ner e� er 
återsprutning.

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

Säsong: Gör du första sprutningen 
� digt på säsongen, när ogräset är 
lågt, kan området hållas ogräsfri�  
under hela säsongen med några få 
sprutningar. Max 6 behandlingar/
år. Minst 7 dagar mellan varje 
behandling.

Nyplantering eller nysådd kan ske 
så snart ogräset börjar vissna. Det 
blir inga rester av blandningen i 
jorden.

Undvik a�  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 
� llsluten

Se hemsidan www.gront-rent.se 
för mer informa� on om Ecocin 
1+0 och dess eff ek� vitet på olika 
ogräsarter.

Marknadsförs av:
Grönt & Rent i Småland AB
Tel: 0383-919 90
info@gront-rent.se

Paten� nnehavare:
Punya Innova� on


