
OgräsNIX® 

DUBBEL EFFEKT

               VARFÖR

– Kraftfull och snabbverkande

– Mot både frö- och rotogräs

               VAR

               NÄR

               HUR

– För bekämpning av ogräs på grusplan, betong, 
asfalt, mellan stenplattor, i rabatter, gräsmattor etc. 

– Tidigt i tillväxtsäsongen, vid torrt och soligt väder

– Spraya med handhållen spruta eller ryggspruta

Om OgräsNIX Dubbel Effekt
OgräsNIX Dubbel Effekt är ett bekämpningsmedel baserat 
på ättika (9,5%) mot ogräs och annan oönskad vegetation. 
OgräsNIX Dubbel Effekt innehåller en ytaktiv tillsats som 
hjälper ättikan att snabbt tränga in i växtcellerna. Ogräset 
dör inom ett par timmar efter behandlingen. OgräsNIX 
Dubbel Effekt verkar kraftfullt mot både frö- och rotogräs 
och är biologiskt nedbrytbar.

Gör så här
Mot ogräs i trädgårdar och på allmänna platser. Kan 
användas för bekämpning av ogräs på grusplan, betong, 
asfalt, mellan stenplattor etc. OgräsNIX Dubbel Effekt har 
ingen selektiv verkan och ska ej användas på gräsmattor 
eller annan växtlighet som ska bevaras.
Påbörja behandling tidigt i tillväxtsäsongen, innan 
ogräsets rotsystem och fröer spritt sig. Produkten är en 
brukslösning och ska ej blandas ut med vatten. Applicera 
produkten över hela ogräsplantan ner till roten genom 
punktbehandling med handhållen spruta eller ryggspruta 
(syrabeständig). Sprutmängden kan variera beroende på 
ogräsets storlek. Håll sprutmunstycket nära ogräsplantan 
för att reducera vindavdrift. Alternativt använd en 
vattenkanna med stril eller spridarramp för att vattna ut 
produkten över ogräsplantan. Upprepa behandlingen efter 
behov. Max 3 behandlingar/år och minst 21 dagar mellan 
varje behandling.

Dosering
Rekommenderad dos ca 2 dl per m² beroende på ogräsets 
art, höjd, täthet och behandlingsmetod. Täckyta ca 25 m².

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd ogräsmedel med försiktighet. Läs etiketten före 
användning. För att undvika risker för människors hälsa och 
miljön, följ bruksanvisningen. 

Ättiksyra 9,5% (95g/l)
CAS nr: 64-19-7
Herbicid klass 3 reg.nr: 5388

OgräsNIX Dubbel Effekt levereras färdigblandad i 5L dunk

– Biologiskt nedbrytbar och fri från glyfosater

Kraftfullt och snabbverkande  
bekämpningsmedel mot ogräs


