OP TIL 10 MINUTTERS KONSTANT TRYK
FOR BEDRE BEHANDLING

RUG E
B
L
I
T
KLAR GVIRKEND
HURTI

5L

L
E
D
D
I
M
S
T
D
U
BEKÆMPER
U K R
BLADE &

WEEDX
TERRASSE

RØDDER

xxx

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

PUMP ‘N GO
TRYKSPRØJTE

BACK
PNG2 5L
H 172 x W 170mm

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 parkeringsarealer, veje, indkørsler,
fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.
• Nedvisning af græsplæner og planter i private haver.
• 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.
• Giftlinjen ring: +45 82 12 12 12

Sådan bruges sprøjten
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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.

Førstehjælp

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
Før behandlingen • Ha’ tid og brug omhu ved sprøjtningen. • Sprøjt i stille vejr, - regn indenfor de første timer kan forringe effekten.
• Brug gerne lange bukser/ærmer, handsker og gummistøvler. • Vær specielt opmærksom, når du behandler arealer med fald til afløb;
her er det meget vigtigt kun at ramme ukrudtet og ikke jorden/belægningen.
Selve 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. Ukrudtet skal være i god vækst. • Undgå at ramme planter, som ønskes bevaret.
• Undgå at væsken løber af bladene. Meget effektivt selv på vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål og brændenælde.
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. • Opbevar dunken frostfrit og
utilgængeligt for børn. • Vask hænder efter arbejdet • Synlig effekt kan i varmt vejr ses efter få timer. • Fuld transport af midlet helt
ud i rodspidserne tager dog op til 10 dage. • For at undgå genvækst fra roden, kan ukrudtet først fjernes efter 10 dage.

Roundup® er et registreret varemærke og anvendes under licens.
Batchnr. og produktionsdato findes nederst på denne flaske.
Holdbarhed er mindst 2 år fra produktionsdato.
Midlet er et vandopløseligt koncentrat.
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GODKENDELSESINDEHAVER
Evergreen Garden Care Österreich GmbH
Franz-Brötzner-Straße 11-13
A-5071 Wals-Siezenheim
Austria

DISTRIBUTØR

Econova A/S
Tonsbakken 16
2740 Skovlunde
Tlf. nr. 44927500

2050/xxxxx

Deklaration
Ukrudtsmiddel nr. 724-17. Omfattet af Miljøministeriets
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Indeholder glyphosat 7,2 g/l (0,72% w/w),
pelargonsyre 10,2 g/kg (1,0% w/w)

Indånding: Søg frisk luft.
Hud: Vask straks med vand og sæbe.
Øjne: Skyl straks øjnene med rigelige
mængder vand. Fjern evt.
kontaktlinser og fortsæt med at
skylle. Ved vedvarende øjenirritation
søg lægehjælp.
Indtagelse: Giv straks vand at drikke.
Opkastning må IKKE fremtvinges.
Søg læge, hvis der opstår symptomer.
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Brugsanvisning
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