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Oppbevares  
utilgjengelig for barn. 

Uskadeliggjør tomemballasjen 
(se avfallshåndtering).
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Bekjemper Vedbend, 
Bjørnebær, Tistler,
Brennesler og andre
ugress med dype røtter
Hindrer gjenvekst fra
stubber

Ett touch er nok
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DEKLARASJON: 
Inneholder glyfosat 72 g/l (7,2%)

NY



100 ml

HVA ER ROUNDUP gel Max?
•  Roundup gel Max er et universal-ugressmiddel som tar livet av stort ugress som er 

vanskelig å kontrollere, slik som syre, brennesle, skvallerkål, tistler og bjørnebær. 
• Det egner seg også for påføring på nykuttede stubber av diverse treaktig ugress, 

eføy og trær. 
• Det brytes ned av mikroorganismer i jorden slik at jorden blir klar for nyplanting. 

HVA DU KAN VENTE DEG AV ROUNDUP gel Max
•  Roundup gel Max dreper ugress i hagen med én enkel påføring når det brukes i 

henhold til instruksjonene. 
• Den første effekten kan bli synlig på bladene etter 10–15 dager, avhengig av 

ugresstype og værforhold. Roundup gel Max fungerer langsommere i kjølige og 
tørre forhold og på større flerårig ugress. 

• Det kan ta opptil 28 dager å ta livet av roten, igjen avhengig av ugresstype og 
værforhold. På stubber er det ikke sikkert at effekten blir synlig før året etter, 
men de skal ikke komme opp igjen neste år.

SLIK BRUKES DET :
mot vanskelig og stort ugress, påføring på bladene
• Påfør Roundup Gel Max når ugresset er grønt og fullt utvokst (like før 
blomstring). 
• Begyn først med de største bladene, og påfør på hvert tredje blad.
• Dosering:

•  Vent i fem dager før du graver i eller bearbeider jorden,  for å sikre full virkning
   av behandlingen også på røttene.
• Gjenta påføringen om nødvendig dersom gjenvekst forekommer det påfølgende 

året.
Kontroll av stubbegjenvekst
•  Kutt det treaktige ugresset eller ungtrær over bakkenivå og påfør Roundup Gel 

Max på hele stubbens overflate.
• Ett klikk for en stubbe med diameter på 2–4 cm, flere klikk for større trær.
• Den beste tiden for påføring er om sommeren og høsten.
• Eksempler på kontrollerte arter er: Eføy, hestehov, geitrams, tistel og andre 

invaderende arter. 

Distributor:
Nordic Garden
Borgenskogen 
N-3160 Stokke 
Tel. 33 38 18 20
Tilvirker: Monsanto Europe SA, Antwerp

Oppbevares utilgjengelig for barn • Skal kun oppbevares i originalbeholderen • Følg bruksanvis-
ningen for å unngå helse- og miljøfare • Inneholder et biocid. Kan forårsake en allergisk reaksjon. 
• Uskadeliggjør tomemballasjen(se avfallshåndtering). Avgiftsklasse 7.  Bruk beskyttelseshan-
sker. Unngå å bruke i nærheten av brønn og avløp                                       

Dette produktet er et middel mot ugress og stubber i hagen. Det kan brukes på 
uønsket vegetasjon slik som bjørnebær, brennesler, tistler osv. Dette produktet forhindrer gjenvekst 

av stubber, men gjør ikke at de brytes ned raskere. Denne prosessen fortsetter i naturlig hastighet. 

ROUNDUP Gel Max UGRESSMIDDEL

Batchnr. :

BRUKSANVISNING
• [Ved første gangs bruk:] Trykk/klem på begge sider av det blå lokket for å løfte av beskyt-
telseshetten og klikk ca. 20 ganger på den blå knappen inntil gelen kommer ut på toppen av 
applikatoren.  
• Ugress – Påfør Roundup Gel Max når ugresset er grønt og fullt utvokst (like før blomstring). 
Ta de største bladene først, og påfør på hvert tredje blad.
Den første effekten blir synlig på bladene innen 10–15 dager. Det kan ta opptil 28 dager å ta livet 
av roten, avhengig av ugresstype og værforhold.    
• Avkuttede stubber – Påfør på en nykuttet stubbe med 1 klikk for en stubbe som er 2–4 cm i 
diameter, eller flere klikk for større stubber. 
Det er ikke sikkert at du ser effekten på stubber, men de skal ikke vokse opp igjen til neste år.
• Etter bruk, rengjør gelen fra den blå applikatortoppen ved å tørke den av på et ugressblad, og 
sett deretter det blå barnesikret lokk godt på plass igjen. 

FORSIKTIGHETSREGLER:
Bruk egnede vernehansker, f.eks. gummi eller nitril ved håndtering og bruk av 
preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller 
mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.
FORHOLDSREGLER: 
Unngå kontakt med kulturplanter og ønsket vegetasjon. For å unngå overføring til 
plen og annen ønsket vegetasjon må du la være å gå inn i de behandlede områdene 
inntil produktet har tørket. Regnvær innen seks timer etter påføring reduserer effek-
tiviteten, og gjentatt behandling kan da være nødvendig. Hold barn og kjæledyr borte 
fra det behandlede området inntil Roundup har tørket. Bruk beskyttelseshansker.
BRUKSANVISNING 
ÅPNE FLASKEN: 
 1. Trykk/klem på begge sider av det blå lokket for å løfte av beskyttelseshetten 
 2. Fjern folieforseglingen. 
 3. Trykk/klikk på den blå knappen for å utløse gelen.
 4. Før du bruker gelflasken for første gang, trykker du på den blå knappen 
      ca. 20 ganger inntil gelen kommer ut på toppen av flasken.
PÅFØRING PÅ BLADER: 
 5. Påfør på bladets overflate. Du trenger ikke å påføre middelet på hele bladets 
      overflate.5  

ETTER BRUK:  
Rengjør gelen fra den blå applikatortoppen ved å tørke den av på et ugressblad, 
og sett deretter det blå barnesikret lokk godt på plass igjen ved å plassere de blå 
sidetappene tilbake i hullene på beholderen. 

OPPBEVARING OG AFALLSHÅNDTERING
• Tøm beholderen fullstendig. Tomemballasje leveres med husholdningsavfall 
• Et ubrukt produkt skal leveres i beholderen ved et kommunalt anlegg for 
husholdningsavfall (miljøstasjon). Kontakt hjemkommunen din for detaljer • SKAL 
IKKE TØMMES UT I AVLØP, VASK ELLER ANDRE VANNUTLØP • En tom flaske skal 
ikke brukes på nytt.

Ugresstype Klikk Påføringsområde

Gjenstridig ugress slik som
syre, brennesle, skvallerkål, stor slirekne, 
tistler

1 klikk 30 x 40 cm

Tornebusker, unge trær og andre treaktige 
ugressarter

2 klikk 30 x 40 cm

Tornebusk Trestubbe (diameter 2–4 cm) Eføystubbe

 Tillatt brukt i hobbyhager

REG.NR.2018.16. - DEKLARASJON: Inneholder glyfosat 72 g/l (6.72 %)

Import: 
Monsanto Crop Sciences Norway AS
Strømsveien 195
N-0668 Oslo

TREKK DENNE ETIKETTEN TIL SIDE FOR Å LESE 
FULLSTENDIGE INSTRUKSJONER FØR BRUK

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for 
menneskers helse og milijøet. Det er forbudt å bruke preparatet
 i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller 
å overskride den tillatte  maksimale dosering/konsentrasjon.
TILLAT TIL HOBBYBRUK. KLAR TIL BRUK.
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Roundup® er et registrert 
varemerke tilhørende 
Monsanto Technology 

LLC. © Monsanto


