Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, samt på græsarealer og i fodermajs.
ADVARSEL:
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse (R65)
Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden (R36/37/38)
Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)
Undgå indånding af aerosoltåger.
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i
Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på
græsarealer og i fodermajs.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.
Grønkorn af vårsæd må høstes fra skridning og af vintersæd fra 1
uge efter skridning.
Behandlede arealer må ikke afgræsses før 14. dage efter
behandling.
Må i fodermajs ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet, vandløb,

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

søer m.v. for at beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå at forurene 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 komme i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.
Læs først vedlagte brugsanvisning.
FØRSTEHJÆLP:
ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand og
læge kontaktes.
HUDKONTAKT: Vask omgående huden med sæbe og rigeligt vand. Fjern
forurenet tøj.
INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Beslutning
om fremkaldelse af opkastning tages af lægen.
INHALATION: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

Ukrudtsmiddel nr. 501-3
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Fluroxypyr 180 g/l
Indeholder let aromatisk solventnaptha
Nettoindhold: 5 ltr.
Flydende
Fabrikationsnummer:

United Phosphorus Ltd.
Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6AE, UK.
Telephone: +44 (0)1925 819999 Fax: +44 (0)1925 817425
LODIN 10.08

Åbnes her

LODIN

BRUGSANVISNING
LODIN anvendes til bekæmpelse af burresnerre, alm. fuglegræs,
mark-forglemmigej, hanekro, snerlepileurt og vejpileurt i vinter- og
vårsæd om foråret. På græs- og foder-majsarealer bekæmpes
desuden skræppe, nælde og mælkebøtte.

GRÆSMARKER UDEN BÆLGPLANTER:
1,5-2,0 ltr. LODIN pr. ha.
Skræpper behandles når de står i fuld rosetstadie, men før
knopskydning.
Mælkebøtter behandles når de står i fuld rosetstadie, men før
knopskydning.
Der opnås også en god bekæmpelse af mark-forglemmigej, alm.
fuglegræs, hyrdetaske, liden nælde og stor brænde-nælde.

VIRKEMÅDE:
LODIN optages primært gennem ukrudtets blade, og er systemisk
virkende. På følsomme ukrudtsarter vil man under normale forhold
kunne se en virkning 1-2 dage efter behandling. Væksten standser, og
ukrudtsplanterne vil visne bort i løbet af 3-4 uger.

FODERMAJS:
0,6-1,5 ltr. LODIN pr. ha. når majsen har 3-6 blade. Det anbefales ikke
at behandle, når majsen har mere end 6 blade.
Der opnås en effektiv bekæmpelse af burresnerre, markforglemmigej, alm. fuglegræs, hanekro, snerlepileurt og vej-pileurt.

ANVENDELSE:
LODIN er meget skånsom overfor afgrøden og kan i korn anvendes fra
stadie 12-39 (BBCH skala). Midlet kan anvendes i korn med udlæg af
græs, men må ikke anvendes i korn med udlæg af bælgplanter,
herunder kløver og lucerne. Midlet kan også anvendes på vedvarende
græs, græs i omdriften, frøgræs og andre græsarealer uden
bælgplanter.
Midlet kan anvendes på alle jordtyper.
Midlet er relativt uafhængigt af luftfugtigheden.
Temperaturen på sprøjtetidspunktet skal være min 12º C.
Der må ikke sprøjtes ved udsigt til en periode med frost omkring
sprøjtetidspunktet.
Der må ikke sprøjtes hvis ukrudtet er under stress som f.eks. meget
høje dagtemperaturer, tørke, vandlidende jord.

Der opnås god effekt mod, liden nælde, skræpper, tvetand, agersnerle,
lægejordrøg og haremad. Ukrudtet må max. have 2-4 blade.
SPRØJTETEKNIK:
Der anvendes 100-150 ltr. vand/ha på afgrødens 2-4 blad-stadie,
150-200 ltr. vand/ha på afgrødens 4-6 bladstadie og 200-400 ltr.
vand/ha ved senere sprøjtning.

DOSERING:
VINTERHVEDE, VINTERRUG, VINTERBYG,
TRITICALE, VÅRBYG, HAVRE, VÅRHVEDE, OM
FORÅRET.
Doseringen afhænger af ukrudtets størrelse.
Ukrudt
Burresnerre Op til:
Forglemmigej Op til:
Fuglegræs Op til:
Hanekro Op til:
Snerlepileurt Op til
Vejpileurt Op til:

0,6-0,7 ltr/ha
15 cm
10 cm
10 cm
2-4 blade
4 blade
4 blade

0,7-0,8 ltr/ha
30 cm
20 cm
20 cm
4-6 blade
6 blade
6 blade

DYSE NR

TRYK

HASTIGHED

4110-12
ISO F-02-110
ISO LD-02-110
4110-14
ISO F-025-110
ISO LD-025-110
4110-16
ISO F-03-110
ISO LD-03-110

3 atm
3 atm
3 atm
3 atm
3 atm
3 atm
3 atm
3 atm
3 atm

5,8 km/t
6,4 km/t
6,4 km/t
5,5 km/t
6,0 km/t
6,0 km/t
4,4 km/t
4,8 km/t
4,8 km/t

UDSPRØJTET
VÆSKEMÆNGDE
150 ltr.
150 ltr.
150 ltr.
200 ltr.
200 ltr.
200 ltr.
300 ltr.
300 ltr.
300 ltr.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN:
Fyld sprøjtetanken halvt med vand, start omrøreren. Tilsæt den
afmålte mængde LODIN, tilsæt dernæst evt. blandingspartner. Fyld
under stadig omrøring tanken helt op med vand. Forsæt omrøring
under kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

Der opnås også en god bekæmpelse af nælde, skræppe, rød tvetand,
spergel, agersnerle, jordrøg, haremad, mælkebøtte og pengeurt hvis
udsprøjtning foretages når det nævnte ukrudt har 2-4 blade.

Umiddelbart efter endt sprøjtning skal sprøjten skylles grundigt med rent vand. Sprøjteudstyret skal også rengøres udvendigt.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Fyld sprøjten med vand. Tilsæt 0,25 kg soda (Na2CO3) pr. 100 ltr. vand og lad det stå mindst 15 minutter med omrøring i gang. Tøm sprøjten
gennem bom/dyser. Skyl grundigt efter med rent vand.
Dyser, filtre og sier renses separat med samme middel, som er anvendt til sprøjten.

Einecs nr.
279-752-9
202-436-9

CAS nr.
81406-37-3
95-63-6

Stoffer
Fluroxypyr-meptyl (fluroxypyr 180 g/l)
1,2,4-trimethylbenzen R10 Xn;

BEMÆRK:
Plantemateriale fra en LODIN behandlet afgrøde må ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.
Pas på vinddrift til følsomme afgrøder især læggekartofler.
Behandlede arealer af vår- og vintersæd kan også høstes til grønkorn og helsæd, når de fremhævede forskrifter i etiketten overholdes.
Behandlede arealer må ikke afgræsses før 14 dage efter behandling.

202-704-5
-203-604-4
265-199-0

98-82-8
-108-67-8
64742-95-6

200-751-6

71-36-3

Cumen
Organic sulfonate
1,3,5-trimethylbenzen
Solventnaphtha (råolie), let aromatisk
(<0,1% benzen)
Butan-1-ol

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:
Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dag-renovationen. Den
tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
OPBEVARES FROSTFRIT

w/w%
25,9
10-30

Note

1-5
1-5
5-10
30-60

1
1
1

1-5

1

1

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

OMRYSTES FØR BRUG

4. Førstehjælpsforanstaltninger

UNITED PHOSPHORUS LTD,
Chadwick House,Birchwood Park, Warrington, Cheshire, UK.
Tel: +44 (0)1925 819999 Fax: +44 (0)1925 817425

Indånding
Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer
maveindhold i lungerne. Søg omgående læge.
Hud
Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.
Øvrige oplysninger
Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

Sikkerhedsdatablad

LODIN

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer:
MST Reg. nr: 501-3
Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB
Erstatter den: 28-02-2007

Leverandør:
UNITED PHOSPHORUS LTD
Chadwick House,Birchwood Park
Warrington, Cheshire, UK
Tel: +44 (0)1925 819999
Fax: +44 (0)1925 817425

Anvendelse: Ukrudtsmiddel

2. Fareidentifikation
Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Yderligere information
Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

5. Brandbekæmpelse
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af
ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser søg frisk luft.

Forholdsregler ved brug
Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller
ryge under
arbejdet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om
bekæmpelsesmidler.
Åndedrætsværn
Opblanding: Brug åndedrætsværn med filter A2P2.
Udbringning (lukket førerhus; bom < 1 m over jordoverfladen): Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj
Opblanding: Brug beskyttelseshandsker, gummistøvler og overtræksbukser (eller forklæde).
Udbringning (lukket førerhus; bom < 1 m over jordoverfladen): Brug beskyttelseshandsker, gummistøvler og overtræksbukser (skal kun
benyttes udenfor det lukkede førerhus).
Øjenværn
Opblanding: Brug beskyttelsesbriller.
Udbringning (lukket førerhus; bom < 1 m over jordoverfladen): Ikke påkrævet.
Grænseværdier
Indholdsstoffer
1,3,5-trimethylbenzen
Solventnaphtha (råolie)
Butan-1-ol
1,2,4-trimethylbenzen
Cumen

Grænseværdi
20 ppm 100 mg/m3
10 ppm
50 ppm 150 mg/m3
20 ppm 100 mg/m3
20 ppm 100 mg/m3

Anmærkninger
T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).
H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.
L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides.
*): Grænseværdi for aromatiske carbonhydrider (C9).
Kontrolmetoder
Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Udseende: Væske
Massefylde: 1 g/ml

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og
overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak eller overfladevand. Kontakt
myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

10. Stabilitet og reaktivitet

7. Håndtering og opbevaring

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Håndtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Skal opbevares tørt og køligt.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:
Sprøjten skal umiddelbart efter brug rengøres grundigt for rester af
LODIN, inden sprøjten kan anvendes til andre afgrøder end korn, græs
og majs.
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8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Klassificering
N;R50/53
R20 Xi;R36/37/38
N;R51/53
R10 Xi;R37 Xn;R65 N;R51/53
C;R34
R10 Xi;R37 N;R51/53
R10 Xn;R65 Xi;R37 N;R51/53
R66 R67
R10 Xn;R22 Xi;R37/38-41 R67

2

3

4

Anmærkninger
T, *)
H, L
H

11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding
Indånding af dampe virker irriterende på de øvre luftveje. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og
svimmelhed.
I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.
Indtagelse
Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal. Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning.
Hudkontakt
Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Kan
optages gennem huden og give symptomer som svimmelhed og hovedpine.
Øjenkontakt
Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.
Langtidsvirkninger
Risiko for skader på nervesystem
Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Økotoksicitet
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i
sprøjtevæsken.
Kemikalieaffaldsgruppe: T
Affaldsfraktion: 05.12
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer.
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:
Kemikalieaffaldsgruppe: Z
Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.

14. Transportoplysninger
Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 3082 ; MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. ((Solvent naphtha (petroleum), Fluroxypyr 1-methyl heptyl ester) ; 9 ; III
IMDG: UN 3082 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Solvent naphtha (petroleum), Fluroxypyr 1-methyl heptyl
ester) ; 9(MP) ; III
Klassificeringskode: M6 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90
Flammepunkt: 61°C Fareseddel IMDG: 9+MP IMDG EmS.: F-A, S-F;
Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg.
MP: Marine Pollutant.
Begrænsede mængder
ADR: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er
grænsen 5 l pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker
eller perforeres).
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IMDG: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er
grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

16. Andre oplysninger

15. Oplysninger om regulering

Branche
Landbrug

Farebetegnelse: Sundhedskadelig; Miljøfarlig
Faresymboler: Xn;N
Indeholder
Fluroxypyr-meptyl (fluroxypyr 180 g/l), , Solventnaphtha (råolie), let aromatisk
R-sætninger
Sundhedskadelig
Miljøfarlig
Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. (R36/37/38)
Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. (R67)
S-sætninger
Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. (S28)
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)
Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S62)
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. ( )
Anden mærkning
ADVARSEL
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt
Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje
Anvendelsesbegrænsning
Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis
produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.
Må kun anvendes til ukrudtbekæmpelse om foråret i korn, samt på majs- og græsarealer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.
Grønkorn af vårsæd må høstes fra skridning og af vintersæd fra 1 uge efter skridning.
Behandlede arealer må ikke afgræsses før 14. dag efter behandling.
Må fodermajs ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v. for at beskytte organismer, der lever i vand.
Må ikke komme i kloakafløb.
Krav om uddannelse
Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering..

Anvendte kilder
ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002,
senest ændret ved nr. 970/2005 + Direktiv 2006/8/EF.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.
At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr.
559/2002.
+ Forordning 1907/2006/EF.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003 + senest ændret ved
1273/2006.
Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler 1208/2006.
Øvrige oplysninger
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer
i produktet.
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3
R10 Brandfarlig.
R20 Farlig ved indånding.
R22 Farlig ved indtagelse.
R34 Ætsningsfare.
R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
R37 Irriterer åndedrætsorganerne.
R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Der er foretaget ændringer i følgende punkter
1,2,3,4,11,13,15,16.

LODIN

Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, samt på græsarealer og i fodermajs.
ADVARSEL:
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse (R65)
Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden (R36/37/38)
Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)
Undgå indånding af aerosoltåger.
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i
Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på
græsarealer og i fodermajs.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.
Grønkorn af vårsæd må høstes fra skridning og af vintersæd fra 1
uge efter skridning.
Behandlede arealer må ikke afgræsses før 14. dage efter
behandling.
Må i fodermajs ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet, vandløb,

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

søer m.v. for at beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå at forurene 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 komme i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.
Læs først vedlagte brugsanvisning.
FØRSTEHJÆLP:
ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand og
læge kontaktes.
HUDKONTAKT: Vask omgående huden med sæbe og rigeligt vand. Fjern
forurenet tøj.
INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Beslutning
om fremkaldelse af opkastning tages af lægen.
INHALATION: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

Ukrudtsmiddel nr. 501-3
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Fluroxypyr 180 g/l
Indeholder let aromatisk solventnaptha
Nettoindhold: 5 ltr.
Flydende
Fabrikationsnummer:

United Phosphorus Ltd.
Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6AE, UK.
Telephone: +44 (0)1925 819999 Fax: +44 (0)1925 817425
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