GEL applicator _ 02052011

68mm

För användning mot icke önskad vegetation.
Idealisk för att behandla mindre områden med ogräs i trädgårdar,
ettåriga såväl som djupt rotade fleråriga ogräs, t. ex maskros, skräppa, brännässla,
kirskål, rotogräs och tistel. Roundup® Gel inaktiveras omedelbart vid kontakt med jord.

BRUGSANVISNING:

Econova Garden AB
Box 90, 616 21 Åby
Tel : 011-368150
www.econova.se
info.garden@econova.se
Registreringsinnehavare :
Monsanto Crop Sciences Denmark A/S
Postboks 659
DK-2200 København N
www.roundupgel.se

irritera ögon och hud. Använd skyddshandskar.
Vid stänk i ögonen spola genast med vatten. Vid
hudkontakt tvätta genast med tvål och vatten.

® Registrerat varumärke Monsanto Technology LLC
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10/2012

150 ml

112mm

Läs alltid etiketten nogrant innan produkten används.
FÖR ATT ÖPPNA:
• Tryck på de 2 blå korkflikarna vid sidan av flaskan och lyft upp korken.
• Ta bort folietätningen.
• Innan första användningen, trycka på den blå knappen ungefär 20 gånger tills
gel visas överst i flaskan.
ANVÄNDNING:
• Klicka på knappen för atf frigöra gelen.
• Rör vid eller torka bladytan. Du behöver inte applicera på hela bladytan.
• Ett ’klick’ räcker för ettårig eller en liten fleråriga.
• Två ’klick’ räcker for stora fleråriga ogräs.
• Dosenivåer är baserade på ogräs med en genomsnittlig bladyta på 300 cm²
(15 x 20 cm).
• Applicera när ogräset växer aktivt och har tillräcklig bladyta.
• Behandla etablerat flerårigt ogräs i början av blomningen.
• Behandla nässlor när de nya bladen är fullt utvecklade senast på våren.
• Regn bör inte förväntas de närmaste timmarna efter behandling.
• Effekten syns efter 5-10 dagar.
• Vänta 10 dagar med att bearbeta jorden för att säkerställa full effekt av behandlingen även på rötterna.
EFTER ANVÄNDNING:
• Sätt tillbaka barnsäker korken på flaskan.
• Förvaras frostfritt.
• Tomflaskan får inte återvänds och källsorteras som hårdplast.
• Spruta aldrig i närheten av brunnar och avlopp.
• Medlet får endast appliceras med originalförpackningen.
Vid spridning på hårdgjorda ytor såsom gångar, uteplatser och garageinfarter får endast enskilda växter behandlas. Kontakt med markytan ska undvikas.
Vid spridning ska ett skyddsavstånd av minst 6 meter hållas till dagvatten- och dricksvattenbrunnar samt minst 3 meter till sjöar och vattendrag.
Vid påfylling och rengöring av spridningsutrustningen och medlets förpackning ska ett
skyddsavstånd av minst 15 meter hållas till samliga dessa objekt.
Distributör :
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Kan

