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Remotio
UKRUDTSMIDDEL • UGRASMIDDEL

Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til visse former for
ukrudtsbekæmpelse, samt nedvisning.
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan
købes og anvendes af ikke-professionelle,
fx private haveejere, og kræver ikke
autorisation.
Tillatt brukt i hobbyhager.
Mot kveke og andre ugras i hobbyhager.

3221FS-1

5L

Remotio Ukrudtsmiddel • Ugrasmiddel

FØRSTEHJÆLP:
Øjenkontakt: Skyl omgående med meget vand i mindst 10 min. og søg lægehjælp. Fjern evt.
kontaktlinser. Hudkontakt: Vask med vand og sæbe. Kontakt læge, hvis hudirritation forekommer.
Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Drik rigelige mængder mælk. Hvis mælk ikke er tilgængeligt drik
vand. Søg læge. Indånding: Ved ildebefindende bringes vedkommende ud i frisk luft. Søg lægehjælp,
hvis ubehag varer ved.
BRUGSANVISNING:
Remotio Ukrudtsmiddel er klar til brug og kan udbringes med håndsprøjte eller rygsprøjte. Sprøjt direkte
på den uønskede plante således, at størstedelen af ukrudtsplantens bladmasse bliver våd. Sprøjt i en
afstand på 30 cm til planten.
Ukrudtsmidlet virker systemisk. Det optages gennem bladene og transporteres herfra med saftstrømmen
til rødder og underjordiske udløbere. De behandlede planter visner i løbet af 2-3 uger. Undgå at ramme
grønne plantedele der ønskes bevaret. Mindre løvfældende trævækst og buske m.m. bekæmpes også.
For at få en god virkning er det vigtigt, at ukrudtet har en veludviklet bladmasse og er i god vækst på
behandlingstidspunktet. Sprøjtning skal ske på tørre blade. Regn inden 6 timer efter behandling vil
normalt forringe virkningen. Normale temperaturforhold, god jordfugtighed og høj luftfugtighed vil give
den bedste effekt. Ved behandling under træer og buske bør der kun sprøjtes på ukrudtet, da sprøjtning
på eventuelle rodskud kan skade moderplanterne. Pas på vindafdrift. Ved behandlingen på stærkt
tilgroede arealer med f.eks. skvalderkål, brændenælder eller bjørneklo kan der være behov for at gentage
behandlingen efter 6-8 uger. Enkelte frostnætter med temperatur ned til -3°C før sprøjtning vil ikke have
indflydelse på virkningen. Undgå sprøjtning i perioder med vedvarende frost.
ANVENDELSE: Mod al uønsket vegetation i haven, på udyrkede arealer og på arealer med belægning
af sand, fliser, sten, grus o.l. Også effektiv mod flerårigt rodukrudt som f.eks. kvikgræs, skvalderkål,
brændenælder og bjørneklo.
RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR: Sprøjteudstyret skylles med vand, og skyllevandet udsprøjtes over
det netop behandlede areal.
OPBEVARING: tørt og køligt dog frostfrit.
BORTSKAFFELSE: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering (P501): Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen
må ikke genbruges
DEKLARATION: Ukrudtsmiddel nr. 11-62
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
INDHOLD: 5L
AKTIVSTOF: Glyphosat 7,2 g/L (0,72% w/w) ved 20°C.
Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208)
TYPE: Midlet er et vandopløseligt koncentrat.
HOLDBARHED/HOLDBARHET: 2 år fra produktionsdato/produksjonsdato
PRODUKTIONSDATO/PRODUKSJONSDATO OG BATCHNR: Se stempel

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø (EUH401).
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde, eller overskride den tillatte
maksimale dosering/konsentrasjon.
Oppbevares utilgjengelig for barn (P102).
Unngå innånding av aerosoler (P261).
FORSIGTIGHEDSREGLER:
Bruk vernehansker (for eksempel nitrilhansker) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av
preparatet. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller
avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.
BRUKSRETTLEDNING:
Remotio ugressmiddel er klart til bruk og kan påføres med håndsprøyte eller ryggsprøyte. Sprøyt direkte
på den uønskede planten slik at mesteparten av ugressplantens bladmasse blir våt. Sprøyt i en avstand
på 30 cm fra planten.
Ugressmiddelet virker systemisk. Det tas opp gjennom bladene og transporteres derfra med
saftstrømmen til røtter og underjordiske sideskudd. De behandlede plantene visner i løpet av 2–3 uker.
Unngå å ramme grønne plantedeler som du vil bevare. Mindre løvfellende trevekster og busker m.m.
bekjempes også.
For å få en god virkning er det viktig at ugresset har en velutviklet bladmasse og er i god vekst på
behandlingstidspunktet. Sprøytingen skal skje på tørre blad. Regn innen 6 timer etter behandling vil
normalt forringe effekten. Normale temperaturforhold, god jordfuktighet og høy luftfuktighet vil gi best
effekt.
Ved behandling under trær og busker bør det kun sprøytes på ugresset da sprøyting på eventuelle røtter
kan skade moderplantene. Pass på vinden.
Ved behandling på sterkt tilgrodde arealer med f.eks. skvallerkål, brennesle eller bjørnekjeks kan det være
behov for å gjenta behandlingen etter 6–8 uker. Enkelte frostnetter med temperaturer ned til -3 °C før
sprøyting vil ikke ha innflytelse på virkningen. Unngå sprøyting i perioder med vedvarende frost.
LAGRING: Lagres frostfritt.
BRUKSOMRÅDE: Mot kveke og andre ugras i hobbyhager.
AVFALLSHÅNDTERING: Spraybokser tømmes fullstendig for innhold. Tomemballasjen leveres med
husholdningsavfall.
DEKLARASJON:
Avgiftsklasse 7
3221BS-1
Reg.nr.: 2004.45.16
Ugrasmiddel med glyfosat
Bruksferdig løsning
Innhold: 9,6 g isopropylaminsalt av glyfosat per liter som
tilsvarer 7,2 g glyfosat per liter
Inneholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan gi en allergisk
reaksjon.
Netto: 5 L
DISTRIBUTØR:

TANACOA/S

Glentevej 11
6705 Esbjerg Ø, Danmark
Tlf. 75 14 48 00
tanaco@tanaco.com
www.tanaco.com
GODKENDELSESINDEHAVER/GODKJENNELSESINNEHAVER:
Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Danmark

5 703013 032215

FORSIGTIG:
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i
fare (EUH401).
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
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 (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

