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Bekæmpelse af ukrudt
Uden glyphosat*
www.roundup.dk

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på havegange, indkørsler m.m. samt under prydtræer og
mellem prydplanter. Dette plantebeskyttelsesmiddel
kan købes og anvendes af ikke-professionelle,
fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.
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Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på havegange, indkørsler m.m. samt under prydtræer
og mellem prydplanter. Dette plantebeskyttelsemiddel kan købes og anvendes
af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

Tryk
Vrid

Hud: Vask med rigeligt vand.
Øjne: Skyl straks øjnene med rigelige
mængder vand. Fjern evt. kontaktlinser
og fortsæt med at skylle. Ved vedvarende
øjenirritation: Søg lægehjælp.
Indtagelse: Skyl munden med vand.
Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler
for affaldshåndtering (P501). Tom emballage og rester kan bortskaffes med
dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.
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Roundup® er et registreret varemærke og anvendes under licens.
www.roundup.dk
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Brugsanvisning

*DETTE FREMHÆVES FOR AT SKELNE DETTE PRODUKT
FRA PRODUKTER DER INDEHOLDER GLYFOSAT.

Brugsanvisning
Klar til brug. Ryst flasken godt inden brug. Speed virker mod de fleste enårige
planter eller unge planter. Kort tid efter sprøjtningen begynder planten at visne.
Plantens rødder bekæmpes ikke og ny vækst kan forekomme hvis det er et
flerårigt ukrudt. Genbehandling kan derfor være nødvendig. Bedste resultater
opnås på småt ukrudt, der ikke er større end 10 cm. Anvend når ukrudtet er i
vækst, fra april til november. Speed nedbrydes hurtigt i jorden. Så snart
ukrudtet er visnet, kan der sås eller plantes.

Førstehjælp
Hud: Vask med rigeligt vand.
Øjne: Skyl straks øjnene med rigelige
mængder vand. Fjern evt. kontaktlinser
og fortsæt med at skylle. Ved vedvarende
øjenirritation: Søg lægehjælp.
Indtagelse: Skyl munden med vand.
Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

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 ukrudtsbekæmpelse på havegange, indkørsler m.m. samt
under prydtræer og mellem prydplanter. Brugsanvisningens doseringsangivelser må
ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med
beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Hvis der er
brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). VED KONTAKT MED
ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende
øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden
genanvendelse (P362+P364).

Ukrudtsmiddel nr. 724-12
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Aktivstof: Pelargonsyre 43,1 g/L (4,31 % w/w)
Indeholder methylchloroisothiazolinon og
methylisothiazolinon (C(M)IT/MIT (3:1)).
Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).
Nettoindhold 1000 ml
Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.
HRAC klasse = 0

Batch nr. og produktionsdato:
Se emballagen. Mindst holdbar
2 år fra produktionsdato.
Godkendelseindehaver:
Evergreen Garden Care
Österreich GmbH
Franz-Brötzner-Str. 11-13,
5071 Wals-Siezenheim, Østrig
Distributør:
Econova A/S
Tonsbakken 16, 2740 Skovlunde
Tlf.nr. 4492 7500

127.0 mm

Opbevaring
Tørt og frostfrit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

Vrid

127.0 mm

127.0 mm

Batch nr. og produktionsdato:
Se emballagen. Mindst holdbar
2 år fra produktionsdato.
Godkendelseindehaver:
Evergreen Garden Care
Österreich GmbH
Franz-Brötzner-Str. 11-13,
5071 Wals-Siezenheim, Østrig
Distributør:
Econova A/S
Tonsbakken 16, 2740 Skovlunde
Tlf.nr. 4492 7500

5 707441 553823

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 ukrudtsbekæmpelse på havegange, indkørsler m.m. samt under prydtræer og
mellem prydplanter. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af
vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Opbevares
utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt
skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Alt tilsmudset
tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Dosering
Produktet er klar til brug. Sprøjt indtil alt ukrudt dækkes helt af sprøjtevæsken,
men uden at sprøjtevæsken løber af bladene. Gentag sprøjtningen med et
mellemrum på mindst 7 dage, hvis ukrudtet vokser op igen. Maks 4 anvendelser pr. år.
Maksimal dosis er 30 ml. sprøjtevæske pr. m² (svarer til ca. 24 pumpeslag).

Tryk

5 707441 553823

Førstehjælp

Klar til brug. Ryst flasken godt inden brug. Speed virker mod de fleste enårige
planter eller unge planter. Kort tid efter sprøjtningen begynder planten at visne.
Plantens rødder bekæmpes ikke og ny vækst kan forekomme hvis det er et flerårigt
ukrudt. Genbehandling kan derfor være nødvendig. Bedste resultater opnås på småt
ukrudt, der ikke er større end 10 cm. Anvend når ukrudtet er i vækst, fra april til
november. Speed nedbrydes hurtigt i jorden. Så snart ukrudtet er visnet, kan der sås
eller plantes.

Ukrudtsmiddel nr. 724-12
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Aktivstof: Pelargonsyre 43,1 g/L (4,31 % w/w)
Indeholder methylchloroisothiazolinon og
methylisothiazolinon (C(M)IT/MIT (3:1)).
Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).
Nettoindhold 1000 ml
Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.
HRAC klasse = 0

Anvendelsesområde
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på havegange, indkørsler m.m. samt
under prydtræer og mellem prydplanter. Alle planter, der rammes af sprøjtevæsken, vil blive skadet. Undgå derfor at ramme planter og græsplæner som
ønskes bevaret. Sprøjt kun under forhold, hvor det kan sikres at Speed ikke
rammer ønsket plantevækst.

*DETTE FREMHÆVES FOR AT SKELNE DETTE PRODUKT
FRA PRODUKTER DER INDEHOLDER GLYFOSAT.

Brugsanvisning

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på havegange, indkørsler m.m. samt under
prydtræer og mellem prydplanter. Dette plantebeskyttelsemiddel kan købes og anvendes
af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.
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