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ADDITIV
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

127mm

Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Undgå udledning til miljøet.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende
øjenirritation: Søg lægehjælp.
Udslip opsamles.
Indholdet/ beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.
Importør:
Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby – tlf 45 28 08 00
www.dowagro.dk

3 362130 101758

Tel: (0044) 191 4917777

®

™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow

Nettoindhold: 5 liter
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Analyse: Alkylfenolalkoxylat 99 % (CAS nr. 69029-39-6)

Teknisk information
PG26N er et nonioniskt additiv, som anvendes sammen med diverse bekæmpelsesmidler. PG26N sikrer en optimal dråbestørrelsesfordelingen samt vedhæftning på det
behandlede ukrudt. PG26N er en SL-formulering, som indeholder 99 % alkylfenolalkoxylat.
Vigtigt!
Læs brugsanvisningen for bekæmpelsesmidlet, der skal anvendes sammen med PG26N og følg anvisningerne. Alle instruktioner i denne brugsanvisning skal læses for at sikre
en korrekt anvendelse af PG26N.
Afgrøder og anbefalet doseringer
Afgrøder
Dosering l/ha
Korn
0.5
Vinterraps
0,3
Vårraps
0.3
Jordtype
PG26N kan anvendes på alle jordtyper.
Sprøjteteknik og vandmængde
Anbefalet vandmængde ved brug af PG26N er 100 til 300 liter vand pr. hektar. Ved anvendelse af vandmængder under 100 liter pr. hektar reduceres PG26N doseringen 50%.
PG26N tilsættes efter bekæmpelsesmidlet er opblandet. Omrøringen fortsættes indtil udsprøjtningen er afsluttet. PG26N er tyktflydende. Ved anvendelse af sprøjter med direkte
injektion bør man derfor være opmærksom på, at injektionssystemet tilfører den korrekte og ønskede mængde PG26N .
Da PG26N bruges sammen med bekæmpelsesmidler henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler,
jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012 samt brugsanvisningen for det pågældende bekæmpelsesmiddel.
Lagring
Opbevares tørt og frost frit.
Tom emballage
PG26N forhandles i 5 l PET flasker. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme
beholder skal skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Sprøjt med omtanke
Overvej om det er nødvendigt at behandle og brug lavest mulige dosering. Tænk på vildtet og efterlad et usprøjtet
bælte ved levende hegn, skov og vandløb. Følg altid etikettens anvisninger og godt landmandskab.
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