
NovaBalance®

• Få maksimalt ud af Glyfonova® 450 Plus og andre Glyphosat-produkter

• Nem afhjælpning af hårdt sprøjtevand 

• Kun 0,5 - 2,5 l/1.000 l sprøjtevand

• Fri for kalk og andre uønskede stoffer i dit sprøjtevand

• Intelligent beskyttelse af Glyfonova® 450 Plus og 
  andre Glyphosat-produkter 

• Til sikring af MCPA-effekt anvendes 2,5 l 
  NovaBalance®/1000 l sprøjtevand

RÅDGIVNING:
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Michael Petersen Rose

tel.: +45 41 64 05 95
michael.rose@cheminova.com
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Anvendelse:
NovaBalance® er den intelligente be-
skyttelse af glyphosat-molekylet i din 
sprøjtetank. NovaBalance® fungerer 
som glyphosatets hjælper hele vejen 
fra sprøjten, gennem bladets overflade 
og hele vejen ned til rødderne. 
Brug det sammen med  
Glyfonova® 450 Plus, og du har 
markedets bedste glyphosatløsning.

Virkemåde:
NovaBalance® er et additiv, der neu-
traliserer den uønskede effekt af hårdt 
vand. NovaBalance® er et chelateren-
de, kompleksbindende og pH-reguler-
ende middel, der blødgør og forbed-
rer vandkvaliteten til sprøjtebrug i 
forbindelse med Glyfonova®-sprøjtning 
eller sprøjtning med andre glyphosat- 
produkter.

DOSERING: 
0,5 - 2,5 l/1.000 l sprøjtevand
Læs altid etiketten før anvendelse.

AKTIVSTOF:
NovaBalance® er et vandbehandlings- 
produkt (Waterconditioner)

FORMULERING:
Flydende

EMBALLAGE:
5 l emballage. 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. 
Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. 
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

NovaBalance® Test Kit:

Antal  
pumpeslag

NovaBalance® 

/1.000 l sprøjtevand

1 0,25 l

2 0,50 l

3 0,75 l

4 1,00 l

5 1,25 l

6 1,50 l

7 1,75 l

8 2,00 l

9 2,25 l

10 2,50 l

11 2,75 l

12 3,00 l

13 3,25 l

14 3,50 l

15 3,75 l

16 4,00 l

17 4,25 l

18 4,50 l

19 4,75 l

20 5,00 l

NovaBalance®

Copyright © GEUS (KMS G18-97) 
På internetadressen: 
http://www.geus.dk/program-areas/water/denmark/data_and_maps/haardhedskort-dk.htm 
findes et interaktivt kort med drikkevandets hårdhed.

Drikkevandets hårdheds-
grader i Danmark

Drikkevandets hårdhed

NovaBalance® dosering:

Vandets hårdhed 
(grader dH)

NovaBalance® 

/1.000 l sprøjtevand

Under 8 0,5 - 2,5 l

8 - 18 1,0 - 2,5 l

Over 18 2,0 - 2,5 l

Vi anbefaler, at der udtages en prøve 
af sprøjtevandet. Her kan med fordel 
anvendes et NovaBalance® Test Kit.

Scan koden og læs mere om 
NovaBalance®


