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Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af
ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

00000000

Optages gennem plantens grønne dele
og transporteres rundt i hele planten
Effektiv bekæmpelse af kvik,
skvalderkål, brændenælde og bjørneklo
Såning eller plantning kan foretages
efter 5 dage

BEKÆMPER
BLADE &
RØDDER

Ny effektiv formulering

Der virker optimalt selv
under vanskelige vejrforhold

www.roundup.dk

SÅ UKRUDTET IKKE
KOMMER TILBAGE

FlatBRAM 1L
back

123.3mm

ROUNDUP® 240
FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse, til nedvisning af græsplæner samt stødbehandling af træer. 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). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP:

Øjenkontakt: Skyl omgående med rigelig vand. Fjern om muligt kontaktlinser.
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, ur og smykker. Vask berørt hud med rigelig vand. Vask tøj og rengør sko før genanvendelse.
Indånding: Anbring i frisk luft.
Indtagelse: Giv straks vand at drikke. En bevidstløs person må aldrig gives noget gennem munden. Opkastning må IKKE fremtvinges, med mindre
sundhedspersonale har foreskrevet det. Søg læge, hvis der opstår symptomer.

Dosering

Rækkevidde/Bemærkninger

0.5 kapsel (10ml) til 1 liter vand

Ca. 20 m²

Store flerårige ukrudtsplanter

0.75 kapsel (15ml) til 1 liter vand

Ca. 20 m²

Store vanskelige ukrudtsplanter som f.eks.
kæmpe bjørneklo, skvalderkål og brændenælde

1 kapsel (20ml) til 1 liter vand

Ca. 20 m²

Græsplæne. (nedvisning)

1 kapsel (20ml) til 1 liter vand

Ca. 20 m²

Træer. (træstub)
Buske (krat)
Hække

30% opløsning
1.5 kapsel (30 ml) til 70 ml vand

Pensles umiddelbart efter fældningen på hele snitfladen.
Pas på træer/buske/hække af samme bestand, som du
ønsker at bevare, da rødderne kan være vokset sammen.

Ukrudtsplanter med hul stængel (bambus,
japansk pileurt)

30% opløsning
1.5 kapsel (30 ml) til 70 ml vand

Skær stængel af ca. 20 cm over jorden. Kom herefter
10 ml Roundup 240 opløsning i den tilbagestående hule
stængel (brug evt. en egnet engangssprøjte).

171.6mm

Bekæmpelse af
Små letbekæmpelige enårige ukrudtsplanter.

BRUGSANVISING

Læs altid etiketten grundigt før start!

FØR BEHANDLINGEN :

• Hav tid og brug omhu ved sprøjtningen. • Sprøjt i stille vejr, - regn indenfor de første timer kan forringe effekten. • Brug lange bukser/ærmer,
handsker og gummistøvler. • Gennemgå og opmål det areal du skal behandle. • Ukrudtet skal være i god vækst. • Må ikke udbringes med
vandkande. • Brug altid det vedlagte målebæger for korrekt dosering. • Sprøjt aldrig i nærheden af kloakker og afløb.

UNDER BEHANDLINGEN :

• På arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten, o.lign., må der kun sprøjtes på ukrudtet.
• Undgå at ramme arealet uden om ukrudtet. • Undgå at ramme planter, som ønskes bevaret.
• Undgå at væsken løber af bladene. • Sprøjt aldrig i græsplænen.

EFTER BEHANDLINGEN :

• Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. • Emballagen må ikke genbruges.
• Skyllevand og rester må ikke kommes i kloakafløb. • Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Sprøjten rengøres grundigt efter brug. • Vask hænder efter arbejdet.
• For at undgå genvækst fra roden, må ukrudtet først fjernes efter 5 dage.

Tryk og vrid

10 ml og 20 ml
målebæger

GODKENDELSESINDEHAVER

® Registreret varemærke af Monsanto Technology LLC

DISTRIBUTØR :

Econova A/S
Tonsbakken 10 - 2740 Skovlunde
Tlf. nr. 44927500
Batchnr. og produktionsdato findes nederst på denne flaske.
Holdbarhed er mindst 2 år fra produktionsdato.
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DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 48-49
Omfattet af Miljøministeriets
bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Indeholder glyphosat 240 g/l (20,32% w/w).
Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

