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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.

Bekæmper også
rødderne.

12349890

På terrasser, havegange, stier og andre
arealer belagt med fliser, perlesten, grus, etc.
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Deklaration

® Registreret varemærke af Monsanto
Technology LLC
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Midlet er et vandopløseligt koncentrat.
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Version I version:
Datum I date:
Format l size:
Maßstab l scale:
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Evergreen Garden Care
ROUNDUP DK
5000 ml Back label

•

Kunde I client:
Projekt I project:
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GODKENDELSESINDEHAVER :
Monsanto Crop Sciences Denmark A/S
c/o Lundgrens Advokatpartnerselskab
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Denmark
DISTRIBUTØR :
Econova A/S
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FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
)9,
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til:
Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarea- • Undgå forurening af vandmiljøet med
ler, veje, indkørsler, fortove, havegange,
produktet eller med beholdere, der
terrasser og udyrkede arealer.
har indeholdt produktet. Rens ikke
Nedvisning af græsplæner og planter i
sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå
private haver.
forurening via dræn fra gårdspladser og
Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer
veje. 74
indtil 1 måned før høst og om efteråret
• Opbevares utilgængeligt for børn. 4
efter høst.
• Må ikke opbevares sammen med fødevaBrugsanvisningens doseringsangivelser
rer, drikkevarer og foderstoffer.
må ikke overskrides.
• Giftlinjen Ring: +4582 12 12 12

Farben I colours: 4

Brugsanvisning
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
Før behandlingen • Ha’ tid og brug omhu ved sprøjtningen. •7TV»NXMWXMPPIZINVVIKRMRHIRJSVHIJ»VWXIXMQIVOERJSVVMRKIIѐIOXIR • Brug gerne lange bukser/
ærmer, handsker og gummistøvler. •:©VWTIGMIPXSTQ©VOWSQR¨VHYFILERHPIVEVIEPIVQIHJEPHXMPEі»FLIVIVHIXQIKIXZMKXMKXOYREXVEQQIYOVYHXIXSK
ikke jorden/belægningen.
Selve behandlingen •4¨EVIEPIVQIHFIP©KRMRKIVEJWERHKVYWіMWIVWXIRSPMKRQ¨HIVOYRWTV»NXIWT¨YOVYHXIX9RHK¨EXVEQQIEVIEPIXYHIRSQYOVYHXIX
Ukrudtet skal være i god vækst. • Undgå at ramme planter, som ønskes bevaret. • 9RHK¨EXZ©WOIRP»FIVEJFPEHIRI1IKIXIѐIOXMZXWIPZT¨ZERWOIPMKXYOVYHX
som kvik, skvalderkål og brændenælde.
Efter behandlingenȕ-RHLSPHIXFILSPHIVIRFSVXWOEJJIWMSZIVIRWWXIQQIPWIQIHOSQQYREPIVIKPIVJSVEJJEPHWL¨RHXIVMRK 4 8SQIQFEPPEKISKVIWXIVOER
bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.%RFVMRKіEWOIRJVSWXJVMXSKYXMPK©RKIPMKXJSVF»VR • Vask hænder efter arbejdet • Synlig efJIOXOERMZEVQXZINVWIWIJXIVJ¨HEKI*YPHXVERWTSVXEJQMHPIXLIPXYHMVSHWTMHWIVRIXEKIVHSKSTXMPHEKI • For at undgå genvækst fra roden, kan ukrudtet
J»VWXѕIVRIWIJXIVHEKI

Pantone
000 C

1 KLIP – Klip forsigtigt de 2 remme over. Træk den hvide forbindelsesslange ud. • 2 TILKOBL – Fastgør slangen ved pumpen ved pumpehåndtag. Slangen skal
forblive tilsluttet under brug og fremtidig opbevaring. • 3 PUMP – Pump ved at hive håndtag op og ned. Efter cirka 20 pump kan der sprayes i op til 3 minutter.
Når du er færdig, drejes håndtag (med uret) til en låst position. Herefter kan håndtag benyttes til at transportere dunken rundt med. • 4 KLARGØR - Løft sprayer
af dunken Tryk på den gule knap og hiv forlængerlansen helt ud. Drej på dysen, - Vælg jet indstilling for præcis behandling af enkeltstående ukrudt. Vælg dusch
indstilling ved behandling af store tætstående ukrudt. • 5 SPRAY – Start behandling ved at trykke på den hvide udløserknap. Når knappen slippes stopper behandling øjeblikkeligt. • 6 FÆRDIG – Tryk på den gule knap og tilbagefør forlængerlansen til oprindelig låst position. Sæt den låste sprayer tilbage på dunken. Dette
hindrer, at der sprayes under opbevaring. • 7 OPBEVARING – Efter brug bør trykket altid udlignes. Tryk pumpehåndtaget helt ned og drej (modsat uret). Herefter
skal håndtaget lukkes igen (drej med uret) før opbevaring.
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Kontakt I contact: Martin Schlögl
E-mail I email:
m.schloegl@schloegl.cc
Tel I direct dial:
+43 (0)5332-70815-10

SÅDAN BRUGES SPRØJTEN

