
NCC Spuma®

Effektiv og miljøvenlig 
ukrudtsbekæmpelse



NCC Spuma

• 100 % pesticidfri og biologisk  
   nedbrydelig
• Lavt energiforbrug
• Kan anvendes overalt
• Sikkert arbejdsmiljø
• Få behandlinger giver stor effekt

Kan udlægges med 
maskiner eller manuelt
NCC Spuma kan udlægges fra kørende maskiner med 
udlæggerarm, så maskinerne ikke skal køre på og dermed 
belaste fortove, kantsten og lignende. Den fleksible udlæg-
gerarm kan også komme ind mellem træer og buske, hvor 
maskinel ukrudtsbekæmpelse normalt ikke kan lade sig gøre. 
Den manuelle udlægning anvendes oftest på mindre, ufrem-
kommelige arealer, hvor der er mange forhindringer. 

Vi tilbyder flere forskellige samarbejdsformer med 
NCC Spuma:

• Vi klarer det hele
Vi leverer en totalløsning og står for det hele med vores 
maskiner, anlæg og bemanding.

• Via fælles partnering
Vi leverer et bemandet anlæg og samarbejder med en af 
dine medarbejdere med lokalkendskab. Vi oplærer din  
medarbejder i NCC Spuma-systemet.

• Du lejer anlægget og bemander
Du lejer et anlæg af os og bemander det selv med en af 
dine medarbejdere, som vi oplærer i NCC Spuma-systemet. 
NCC Spuma-ekstraktet levereres af NCC.



Hold ukrudtet nede  
og miljøet rent med

NCC Spuma er en termisk metode til grundig ukrudtsbekæmpelse og et
enestående alternativ til alle andre former for ukrudtsbekæmpelse. 100%
pesticidfrit skum skader hverken jord, vand eller omgivende kulturplanter.
Lavt energiforbrug, minimal klimapåvirkning og et godt arbejdsmiljø giver
en lav total miljøbelastning. Sammenlignet med andre termiske metoder
mod ukrudt er NCC Spuma den mest effektive og langtidsvirkende.

”Spuma” betyder skum på latin og det er præcis 
det, som er finessen ved metoden. Vand opvarmes 
til 95–98°C og spredes ud over ukrudtet. Vandet 
holdes varmt af et isolerende skum, og skummet 
dækker alle ukrudtsplantens overflader og varme-
påvirker den i op til 5 minutter. Den høje tempe-
ratur sprænger ukrudtsplantens celler, så planten 
dør eller svækkes på nogle få minutter. Selv 
ukrudtsfrø mister deres evne til at spire. Det 
betyder, at der går betydeligt længere tid, før der 
kommer ukrudt på stedet igen. Én behandling
med NCC Spuma kan holde ukrudtet nede i helt 
op til 100 dage efter behandlingen.

En miljIøvenlig proces
NCC Spuma er et miljøneutralt pesticidfrit 
produkt. Produktet består af varmt vand og et 
isolerende skum baseret på majs og kokos. Alle 
bestanddele i skummet er biologisk nedbrydelige 
inden for 24 timer. Skummet forsvinder efter få 
minutter og efterlader ingen skadelige stoffer. 
NCC Spuma skåner både grundvand og omgi-
vende planter. Andre metoder såsom gasbrænding 
og damp kræver langt større mængder energi i 
form af gas og olie i forhold til ukrudtsbekæmpel-
sens omfang. Derfor kan NCC Spuma reducere 
CO2-udslippet med op til 80 procent sammenlignet 
med en gasbrænding.

Nemt at bruge
NCC Spuma  er udviklet til at bekæmpe uønsket
vegetation på og omkring fortove, vejsider, 
trafikøer, parkeringspladser, tilgroede områder og 
lign. Den skånsomme metode gør, at træer, blomster-
bede, cykelstativer og andet omkringliggende 
ikke ødelægges. Metoden kan tilmed anvendes i 

høj bevoksning og virker også godt mod invasive 
og genstridige planter som bjørneklo, japansk 
pileurt og hybenroser. Ukrudtsbekæmpelse langs 
kantsten og på fortove er ofte lavet af maskinen. 
På svært fremkommelige steder foretages behand-
lingen normalt manuelt.

Fjerner også tyggegummi og alger 
Ud over ukrudtsbekæmpelse er NCC Spuma også 
noget nær et universalmiddel til anden renholdel-
se af arealer og flader. Det er for eksempel også 
velegnet til at fjerne tyggegummi fra fortove, alger 
og begroninger på alle flader og til afrensning af 
facader. Alt sammen via et og samme system og 
udstyr.

Tids- og omkostningseffektiv
En behandling med NCC Spuma giver en mere
varig effekt end behandling med andre metoder 
som gasbrænding eller damp. Cirka tre behand-
linger med NCC Spuma om året er tilstrækkeligt, 
mens andre behandlingsmetoder kræver op til ti 
behandlinger. NCC Spuma kræver altså mindre 
energi for at opnå det samme eller et bedre 
resultat over tid. Større effekt og færre behand-
linger gør NCC Spuma til en meget tids- og 
omkostningseffektiv metode til ukrudts-
bekæmpelse.

Bæredygtig udvikling
NCC Spuma er en del af NCC Green Concept® , 
som er navnet på vores produkter, metoder og 
tjenester, der bidrager til en mindre negativ 
miljøpåvirkning. Det handler om kreative ideer 
om, hvordan vi både opretholder kvaliteten, sparer 
ressourcer og samtidigt effektiviserer arbejdet.

100% pesticidfrit skum



NCC er en af de førende nordiske entreprenører inden for 
bygge- og anlægs- aktiviteter samt ejendomsudvikling. Med 
Norden som sit hjemmemarked er NCC aktiv i hele værdi-
kæden. NCC udvikler erhvervsejendomme og opfører 
boliger, kontor, industribyggeri og offentlige byggerier, veje 
og infrastruktur.

NCC tilbyder også råmaterialer, der anvendes i byggeri og 
vejbyggeri. NCC skaber fremtidens miljø for arbejde, bolig 
og kommunikation med byggeri, som giver holdbart samspil 
mellem mennesker og miljø.

ncc.dk
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Hør mere om, hvordan du kan
gøre din ukrudtsbekæmpelse 
miljøvenlig med NCC Spuma.

KONTAKT

NCC Infrastructure
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg
Tlf. 39 10 39 10
Entrepriseleder                    
Tlf. 41 70 46 46 


