
Suomi
TRIM NURMIKKOLANNOITE 
Nurmikon lannoittamiseen

Trim Nurmikkolannoitteen edut:
• Nopeavaikutteinen lannoite nurmikolle.

• Vähentää sammalen ja rikkakasvien kasvua.

• Tekee nurmikosta kestävän ja kauniin vihreän.

• Sisältää hivenravinteita.

Käyttöohje:
Mille: Nurmikolle.

Milloin: 3 kertaa kasvukaudessa: keväällä, kesällä ja syksyllä. 

Kuinka paljon: 2,5 kg / 100 m2.

NPK-lannoite 15-3-10 mekaaninen seos EY-LANNOITE  

Säilytys 
Säilytetään lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Viileässä  
ja kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringonpaisteelta.    
 
Sisältö
Kokonaistyppi (N) 14,6%
Ammoniumtyppi (N) 2,3%
Ureatyppi (N) 12,3%
Vesiliukoinen fosfori (P) 2,3 %
Neutraaliin
ammoniumsitraattiin ja
veteen liukoinen  
fosfori. (P) 2,6%
Vesiliukoninen kalium (K) 9,6%
Rikki (S) 0,4%

Nettotilavuus: 8,75 kg

Valmistuspäivä: Katso pakkaus 

Markkinoija:  
Schetelig Oy, Tiilitie 14, 01720 Vantaa. 
Puh. / Tel. 09 852 061 
www.protect-garden.fi

Norsk
TRIM  
PLENGJØDSEL
For gjødsling av  
plenen.

Fordeler med Trim 
plengjødsel: 

Gir en slitesterk, langsomt voksende plen  
med et kraftig dyptgående rotnett og en pen grønnfarge.  
Trim plengjødsel gjør gresset mer tørketolerant. 

• Optimal plengjødsel 

• Slitesterk plen 

• Grønnere plen 

Bruksanvisning
Hvor: Til plen. 

Når: 3 ganger per år: Vår, sommer og høst. 

Hvor mye: 2,5 kg per 100 m2.

NPK gjødsel 15-3-10 mekanisk blandet 

Angivelse: 
Totalnitrogen (N)   14,6%
Ammoniumnitrogen (N) 2,3%
Ureanitrogen (N)   12,3%
Vannløselig fosfor (P)  2,3%
Sitrat- og  
vannløselig fosfor (P)  2,6%
Vannløselig kalium (K)  9,6%
Svovel (S)   0,4%

OPPBEVARING
Oppbevares utilgjengelig for barn og husdyr. Kjølig og tørt,  
beskyttet fra direkte sollys.  

Nettovekt: 8,75 kg.
Reg. Nr: 6810 

Markedsføres av:  
SBM Life Science AB, Box 13,  245 21 Staffanstorp, Sverige 
+ 47 22 64 49 58 www.protect-garden.no

Dansk 
TRIM PLÆNEGØDNING
Gødning til alle typer plæner.
Fordelene med TRIM Plænegødning:  
• Udviklet specielt til græsplæner. 

• Giver en slidstærk, tæt og langsomtvoksende plæne.

• Udvikler et kraftigt dybdegående rodnet og gør plænen mere  
 tørketolerant.

• Specielt velegnet til plæner som har akut mangel på næring,  
 da TRIM optages særligt hurtigt i planterne, hvilket giver  

 en dybgrøn farve. 

• Børn og husdyr kan færdes hvor produktet er anvendt. 

Brugsanvisning:
Hvor: Ideel til græsplæner. Udstrøes jævnt når græsset er tørt  
og dugfrit og gerne før regn. 

Hvornår: 3 gange pr år: Forår, sommer og efterår.

Hvormeget: 2,5 kg pr 100 m2.   

NPK gødning 15-3-10 mekanisk blanding 

Deklaration: 
Totalkvælstof (N) 14,6%
Ammoniumkvælstof (N) 2,3%
Ureakvælstof (N) 12,3%
Vandopløseligt fosfor (P) 2,3%
Citrat- og  
vandopløseligt fosfor (P) 2,6%
Vandopløseligt kalium (K) 9,6%
Svovl (S) 0,4%

OPBEVARING
Opbevares tørt og fri for fugt og utilgængeligt for børn og husdyr.  

Nettovolumen: 8,75 kg. 

Marknadsføres af: SBM Life Science AB,  
Box 13,  245 21 Staffanstorp, Sverige 

Forbrugerkontakt:  
Borup Kemi: 57 56 00 20. www.protect-garden.dk

Norsk 
Første hjælp
Ved hudkontakt: Vask huden med vann og såpe. Ved øjenkontakt: Skyll 
omgående med mye vann, også under øyelokkene. Fjern eventuelle kontakt-
linser etter de første fem minuttene med skylling, og forsett deretter å skylle 
øyet. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer. Ved svelging: 
Tillkall øyeblikkelig lege eller Giftinformasjon. Skyl munden grundligt og  
drick 1-2 glas vann i små slurke. 

Dansk 
Første hjælp
Ved hudkontakt: Vask hud grundligt med vand och sæbe. Ved øjenkontakt: 
Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand, løft øjenlåget. Fjern evt. 
kontaktlinser. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved indtagelse: 
Kontakt omgående læge eller giftinformationen. Skyl munden grundigt og drik 
1-2 glas vand i små slurke. 

Suomi 
Ensiapu / Första hjälpen:
Ihokosketus: Pese iho saippualla ja vedellä. Roiskeet silmiin: Huuhtele välit-
tömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Poista mahd. piilolinssit ja 
jatka huuhtomista. Ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys on pysyvää. Nieleminen: 
Ota yhteyttä lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Huuhdo suu ja juo 1-2 
lasillista vettä pieninä kulauksina.
Vid hudkontakt: Tvätta huden med vatten och tvål. Vid ögonkontakt: Skölj 
omedelbart med mycket vatten, också under ögonlocken. Ta ut ev. linser och 
fortsätt att skölja ögat. Tag kontakt med läkare om irritation utvecklas och 
kvarstår. Vid förtäring: Kontakta läkare eller giftinformationscentralen.  
Skölj munnen grundligt och drick 1-2 glas vatten i små klunkar.

14
 k

g 
 5

60
 m

2
 P

le
ng

jø
ds

el
 - 

 P
læ

ne
gø

dn
in

g 
-

Nu
rm

ik
ko

la
nn

oi
te

14 kg  560 m
2

 Plengjødsel -  Plæ
negødning -

Nurm
ikkolannoite

Til plenen
• Styrker røttene
• Gir en slitesterk og grønn plen

Til græsplænen
• Gir’ en grøn og sund plæne
• Harmonisk vækst med færre  
 klipninger

Nurmikolle
• Vahvistaa juuria 
• Tekee nurmikosta kestävän ja  
 kauniin vihreän 

NPK 15-3-10

14 kg-560 m²

PLENGJØDSEL

PLÆNEGØDNING   

NURMIKKO- 
LANNOITE


