
NovaBalance® 
Maximera effekten av glyfosatprodukter

REGISTRERINGSNUMMER -

VERKSAMT ÄMNE NovaBalance® är en vattenbehandlingsprodukt

FORMULERING SL

BEHÖRIGHETSKLASS -

INNEHÅLL 5 L

NovaBalance® is trademark of FMC Corporation or an affiliate.

VERKNINGSSÄTT 

NovaBalance® är ett gelebildande, komplexbindande och 
pH-reglerande medel som mjukgör och förbättrar vatten för 
sprutning i samband med Glyfonova produkter eller sprutning 
med andra glyfosat-produkter.

Medlets verkan
Komplexsbundna försurningsmedel som sätter ner pH och 
minimerar hydrolys.

En polymerbaserad vattenmjukgörare.

Medel som neutraliserar oönskade katjonisk bindning.

Syra/bas-reglerande medel som förbättrar möjlighet till 
tankblandning.

Vätmedel som ökar bladupptaget.

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING

Vattnets hårdhet avgör mängden NovaBalance® som skall 
tillsättas i sprutvätskan. Egna erfarenheter av vattnets hårdhet, 
det specialutvecklade Test-kit eller karta över vattnets hårdhet 
kan användas för att bestämma doseringen av Novabalance®. 

Tillsätt alltid NovaBalance® först till sprutvätskan och se till att 
allt löses upp. Därefter tillsätts glyfosatprodukter.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

Effekten av många växtskyddsmedel minskar när det används i 
basiskt, hårt, salthaltigt vatten eller vatten med förhöjt innehåll 
av kalcium, magnesium, järn och bikarbonatbindningar. Den 
varierande vattenkvalitén kan betyda att växtskyddsmedlen 
bryts ner eller faller till botten med dålig effekt som följd, 
eftersom en del av de aktiva substanserna då kan bli inaktiva.

NovaBalance® innehåller en blandning av produkter som 
mjukgör och förbättrar vattenkvaliten som därigenom 
förbättrar effekten av Glyfosatprodukter. Dessa produkter är:

• Komplexsbundna försurningsmedel som sätter ner pH och
minimerar hydrolys

• En polymerbaserad vattenmjukgörare

• Medel som neutraliserar oönskad katjonisk bindning

• Syra/bas-reglerande medel som förbättrar möjlighet till
tankblandning

• Vätmedel som ökar bladupptaget.



SKANNA FÖR ATT FINNA ETIKETT OCH 
SÄKERHETSDATABLAD PÅ FMCAGRO.SE 

Hårhet dH°
1

2

5

10

20

Antal
pump-
slag

NovaBalance®

1.000 l
sprutvätska

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

Jordbrunnar Bergbrunnar


