
HVORFOR BRUGE TIDEN PÅ UKRUDT?

up the good life 

– En hel sommer uden ukrudt 

KEEPER L HOLDER UKRUDTET 
VÆK I MEGET LÆNGERE TID END 
ANDRE UKRUDTSMIDLER

BEKÆMPER ALT UKRUDT
– BLADE & RØDDER

DET PERFEKTE UKRUDTSMIDDEL  
TIL FLISERNE

•  Virker op til 8 gange så lang tid som andre ukrudtsmidler*

•  Fjerner effektivt hele ukrudtsplanten, inkl. rodnet

•  Lægger en usynlig barriere på fliserne eller jorden, så  
  ukrudtsspirerne ikke vokser op på ny 

•  Børn og husdyr kan lege på behandlede arealer, når  
  ukrudtsmidlet er tørret ind

*Eksempel: Et traditionelt ukrudtsmiddel vil kræve 8 behandlinger, 
hvis arealet skal holdes ukrudtsfrit i 4 måneder med højt ukrudtstryk. 
Med Keeper L kan du nøjes med 1 behandling i samme periode.

Få yderligere information om ukrudt og 
bekæmpelse på www.bayergarden.dk
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HVORDAN ANVENDER JEG 
KEEPER L?

ER KEEPER L NOGET FOR DIG?

Keeper L er til dig, der ønsker at nyde livet på terrassen i 
stedet for at luge den. Efter én behandling med Keeper L 
kan du roligt holde fri resten af sommeren – i hvert fald 
ukrudtsfri.

•  Behandling bør udføres i stille vejr på fugtig jord

•  Undgå regnvejr inden for 6 timer efter udsprøjtning

•  behandle helst morgen eller aften og undgå høj sol 

•  Undgå at sprøjte ved lave temperaturer med udsigt til 
  frost, eller i perioder med vedvarende frost

•  Fliserne eller jordoverfladen må ikke bearbejdes med  
  hakke eller rive efter behandling, da det vil ødelægge  
  barrieren

I 3-4 MÅNEDER

UKRUDTS- 
FRI

HVORNÅR BRUGES KEEPER L?

Vi anbefaler, at du bruger Keeper L i maj, hvor jordtempera-
turen ligger på ca. 15 grader, og ukrudtet er i vækst. Når du 
bruger Keeper L på dette tidspunkt, er en enkelt behandling 
nok til at dække højsæsonen helt frem til september. Et par 
uger efter behandlingen er der ikke andet end vissent ukrudt 
tilbage, der er lige til at feje væk.

Resultatet er ukrudtsfrie indkørsler, flisegange og terrasser 
hele sommeren, så du kan bruge tiden på at nyde livet i 
haven i stedet for at luge ukrudt.
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Både plante og rødder 
fjernes helt 

En barriere forhindrer
nyt ukrudt i at spire

HVORFOR ER KEEPER L BEDRE?

Keeper L dræber både ukrudtsplanten og rødderne og læg-
ger samtidig en usynlig barriere på overfladen, der forhindrer 
ukrudtsfrøene i at spire. Det betyder, at du kan bruge som-
meren på alle de ting, du holder af, og helt slippe for at luge 
dine indkørsler, flisegange og terrasser i op til 4 måneder.

+

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig 
måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet 
før anvendelse.

Få yderligere information om ukrudt og bekæmpelse på
www.bayergarden.dk.

Pakkestørrelser: 100 ml rækker til 323 m2

og 200 ml rækker til 645 m2
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Dosering

15 ml i 5 liter vand
til 50 m²


