Cab-Dan Plænerens
Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt
i etablerede græsplæner.

Deklaration: Ukrudtsmiddel nr. 582-13
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse: Fluroxypyr 40 g/L (3,63% w/w)
Clopyralid 20 g/L (1,82% w/w)
MCPA 200 g/L (18,22% w/w)
Indeholder: Solventnaphtha (råolie) tung aromatisk.
Midlet er et emulsionskoncentrat
Batchnummer: se andet sted på etiketten
Produktionsdato: Se andet sted på etiketten
Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen

Indhold 500 ml
Registreringsindehaver:
Cap Dan ApS, Mådevej 80
6705 Esbjerg Ø
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ADVARSEL:
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen
følges nøje. Irriterer øjnene (R36). Kan give overfølsomhed ved kontakt
med huden (R43).Giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (51/53. Undgå indånding af
aeorosoltåge. Undgå kontakt med huden. Vask huden efter arbejdet. Brug
egnede beskyttelseshandsker. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har
regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs
nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets
informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående
særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til
bekæmpelse af ukrudt i etablerede græsplæner.
Må kun anvendes én gang om året og ikke senere end 1. august. Må
ikke udbringes med vandkande. Må ikke anvendes på græsarealer, der
anvendes til afgræsning. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer
mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå forurening
af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt
produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via
dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
N
Xi

Miljøfarlig

Lokalirriterende

Førstehjælp:

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.
Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis
denne beholder eller etiket.
Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand
og læge kontaktes

BRUGSANVISNING:

Cab-Dan Plænerens er et systemisk og kontaktvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af 2-kimbladet
ukrudt i plæner, på golf- og fodboldbaner. Den bedste effekt opnås når temperaturen er over 10°C.
Sprøjt eventuelt kun på steder med bredbladet ukrudt. PAS PÅ blomster, prydplanter og grøntsager
kan skades af produktet, vær derfor opmærksom på vinddrift. Undlad at anvende græs behandlet med
Cab-Dan Plænerens til kompost. Cab-Dan Plænerens optages gennem bladene, og ukrudtsplanten
vil visne bort i løbet af 2-3 uger. Cab-Dan Plænerens er regnfast efter 2 timer. Opbevares lukket og
frostfrit.
Resistensklasse: HARC Gruppe O
Dosering:
Anbefalet dosering 40 -50 ml / 2 liter vand til 100 m².
Udbringning:
Cab-Dan Plænerens udbringes med en havesprøjte eller en sprayflaske.
Behandling af græsplæner:
Husk græsplænen må kun behandles én gang om året. Sprøjt derfor helst om foråret når væksten er
kommet godt i gang.
Tilberedning: Fyld sprøjtebeholderen halvt med vand. Tilsæt Cab-Dan Plænerens, samt resten af
vandet. Omrør eller ryst beholderen, også lige før udsprøjtning.
Rengøring af sprøjten:
Sprøjten vaskes grundigt med vand efter brug. Anvend vand tilsat 10 ml salmiakspiritus, så slangen og
dysser ikke tilstoppes. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken og bruges på det behandlede areal.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Bortskaffelse af tom emballage:
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan
bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet
hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges
Bemærk:
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i
forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.
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