
KEEPER L ER DET ENESTE UGRESS-
MIDDEL MED LANGTIDSEFFEKT

•  Fungerer opp til 8 ganger så lenge som tradisjonelle   
  ugressmidler

•  Bekjemper alt ugress helt ned i roten

•  Legger en usynlig barriere på flisene eller jordoverflaten
  og hindrer alle nye ugressfrø å spire i 4 måneder 

•   Middelet brukes bare en gang per sesong

Spesielt velegnet til hageganger, gårdsplasser og andre 
udyrkede arealer som man vil holde fri for ugress hele 
sesongen

Tyytyväisyystakuu on voimassa 30.9.2016 mennessä tehdyille valituksille. 
Valitus on tehtävä 150 päivän sisällä Keeper L- ostokuitin päiväyksestä.

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

HVORFOR BRUKE TID PÅ UGRESS?

up the good life 
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DET PERFEKTE UGRESSMIDDEL 
FOR DINE HELLER OG GRUSGANGER

PENGENE TILBAKE OM DU IKKE 
ER FORNØYD

Hvis du ikke er fornøyd, går du frem på følgende måte:

•  Lagre kvitteringen

•  Dokumenter med bilder det området du behandler for  
  ugress hvis mulig før du bruker Keeper L, 2 uker etter  
  påføring og på den tiden da du gjør kravet.  

•  Gå til www.bayergarden.no/keeperl for å lese mer om  
  hva du må gjøre hvis du ikke er fornøyd. 

Der vil du bli informert om hvordan du kan sende inn din 
kvittering, så vel som bildene som viser resultatet av din be-
handling med Keeper L og samtidig gi informasjon som vil 
gjøre Bayer Garden i stand til å refundere deg for kostnaden 
for produktet. Din butikk vil ikke refundere deg for kravet.

PENGENE

TILBAKE-

GARANTI

Keeper L er langtidsvirkende. En gang per sesong er nok. 
Det er vi så sikre på at vi  garanterer deg effekt i opp til 
4 måneder. Hvis du ikke er helt fornøyd med resultatet du 
får med Keeper L, gir vi deg pengene tilbake. For å kunne 
kreve pengene tilbake-garanti er du pålagt til å vise kvitte- 
ring på kjøpet, og bilder av området du har behandlet med 
Keeper L.

Få mer informasjon om ugress og
ugressbekjempelse på www.bayergarden.no

Siste dato for å hevde på pengene tilbake-garanti er 30 september 2016.
Kravet må også være innen 150 dager etter kjøpet av Keeper L. Datoen på 
kvitteringen er gyldig.  – En hel sommer uten ugress 



HVORDAN BRUKER JEG 
KEEPER L?

ER KEEPER L NOE FOR DEG?

•  Behandlingen bør utføres på fuktig jord når det ikke
  er for mye vind

•  Unngå regn i løpet av 6 timer etter sprøyting

•  Behandle helst på morgen eller kveld, og unngå 
  sterkt sollys 

•  Unngå sprøyting ved lave temperaturer med fare 
  for frost

•  Flisene eller jorden må ikke bearbeides med hakke  
  eller rive etter behandling, da den ugress-hindrende  
  “filmen” på jordoverflaten ødelegges.

NÅR SKAL DU BRUKE KEEPER L?

Vi anbefaler at du bruker Keeper L i mai, hvor jordtempera-
turen er ca. 15 grader, og ugresset vokser. Hvis du bruker 
Keeper L på dette tidspunktet er en enkel behandling nok 
til å dekke høysesongen helt til september. Et par uker etter 
behandling, er det ikke annet igjen enn ugress man lett kan 
feie vekk.

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des

Både planten og røtter 
fjernes helt 

En barriere forhindrer alle 
nye ugressfrø å spire 

HVORFOR ER KEEPER L BEDRE?

Keeper L dreper både ugress og planterøtter og legger 
samtidig en usynlig barriere på joroverflaten for å hindre 
ugressfrø fra å spire. Du trenger ikke lenger bruke tid om 
sommeren på å luke ugress i din innkjørsel, hageganger og 
terasser. Keeper L holder ugresset borte i 4 måneder. 

+

Bruk plantevernmidler med forsiktighet.
Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. 

Få mer informasjon om ugress og ugressbekjempelse 
på www.bayergarden.no

Pakkestørrelse: 200 ml er tilstrekkelig til 645 m2

up the good life 

Dosering
15 ml i 5 liter vann 

til 50 m²
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Keeper L er for de som ønsker å nyte livet på terrassen
i stedet for å luke. Etter en behandling med Keeper L 
kan du ta fri resten av sommeren.

Resultatet er ugressfrie innkjørsel, hageganger og 
terrasser hele sommeren, slik at du kan bruke tid på 
å nyte livet i hagen i stedet for å luke.


