1 Liter Roundup Spray - ukrudtsmiddel
Bekæmper blade og rødder
Skum – se hvor du har været!
Klar til nye planter efter 10 dage. Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse
samt nedvisning.
FORSIGTIG
Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf : Må kun anvendes til : Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje,
indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer. Nedvisning af græsplæner og
planter i private haver. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om
efteråret efter høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå
at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer
og foderstoffer.
BRUGSANVISNING
Læs altid etiketten grundigt før start!
Før behandlingen • Ha’ tid og brug omhu ved sprøjtningen. • Sprøjt i stille vejr, - regn indenfor de
første timer kan forringe effekten. • Brug gerne lange bukser/ærmer, handsker og gummistøvler. •
Vær specielt opmærksom, når du behandler arealer med fald til afløb; her er det meget vigtigt kun
at ramme ukrudtet og ikke jorden/belægningen.
Selve behandlingen • Ukrudtet skal være i god vækst • Undgå at ramme planter, som ønskes
bevaret. • Undgå at væsken løber af bladene. Meget effektivt selv på vanskeligt ukrudt som kvik,
skvalderkål og brændenælde.
Efter behandlingen • Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Sæt dysen
på STOP, så børnesikring aktiveres. • Anbring flasken frostfrit og utilgængeligt for børn. • Vask
hænder efter arbejdet • Synlig effekt kan i varmt vejr ses efter få dage. - Fuld transport af midlet
helt ud i rodspidserne tager dog op til 10 dage. • For at undgå genvækst fra roden, kan ukrudtet
først fjernes efter 10 dage.
Sådan bruges sprøjten • Husk at indstille dysen før brug. Vælg mellem jet/præcis ståle eller
dusch/bred ståle med skum. Skumeffekten betyder, at du bedre kan se, hvor du har behandlet.
For at åbne
1. Tryk/klem børnesikringen hårdt op, så den
løsner sig fra udløser og følger med dysen.
2. Dysen indstilles ved at dreje til
ønsket spraymønster.

Deklaration
Ukrudtsmiddel nr. 48-30, Omfattet af, Miljøministeriets, bekendtgørelse om bekæmpelsemidler.
Indeholder glyphosat 7,2 g/l (0,72%).
Monsanto Crop Sciences Denmark A/S, Postboks 659, 2200 København N. www.roundup.dk
Distributør: Econova A/S, Tonsbakken 10, 2740 Skovlunde, Tlf. nr. 44927500.

