
Avgiftsklasse 7

Sammensetning :
9.6 g isopropylaminsalt av
glyfosat per liter som tilsvarer 
7.2 g glyfosat per liter.
Oppløsningsmidler .... 1010 g/l

Mot kveke og andre ugress

i hobbyhager

SYNLIG

EFFEKT

INNEN

48 TIMER

SKUM – SE HVOR 
DU HAR SPRAYET!

Oppbevares  
utilgjengelig for barn. 

Uskadeliggjør tomemballas-
jen (se avfallshåndtering).

REG.NR.2004.60.14
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TURBOTURBO

U G R E S S M I D D E L

TILLAT 

BRUKT I 

HOBBYHAGER

roundup.no



5707441002772

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

1 L

Roundup®Turbo sprøytet på bladene virker mot de fleste planter som er i god vekst. Synlig effekt innen 48 
timer avhengig av temperatur og ugressart. Under varme og solrike forhold kan effekten dog allerede ses på 
få timer. Regn de første timene etter behandling kan redusere virkningen. Sprøyt i stille vær. Nedbrytning 
i jord er rask og nytt ugress vil spire fra frø. Kulturvekster, prydplanter og plengras blir også drept hvis 
blad, stengel, stamme eller rotskudd treffes av sprøytevæske. Slike vekster bør avskjermes før sprøyting. 
Etter behandling med Roundup®Turbo må det gå 10 dager før jorden igjen kan bearbeides og det kan såes 
og plantes. Dette for å sikre at Roundup®Turbo er transportert rundt i hele planten og helt ned i roten.  Mid-
delet må ikke brukes til ugressfjerning i plen med mindre man ikke samtidig vil fjerne alt gras for å så ny 

plen eller annet. 

Monsanto Crop Sciences Norway AS
Strømsveien 195
N-0668 Oslo

IMPORT

TILVIRKER

DISTRIBUTØR 

BRUKSOMRÅDE

Mot kveke og andre ugress i hobbyhager.

BRUKSRETTLEDNING

Spraybokser tømmes fullstendig for innhold. Tomemballasje 
leveres med husholdningsavfall.

AVFALLSHÅNDTERING

FORSIKTIGHETSREGLER

Roundup®Turbo er ferdigblandet.
Dysen stilles inn ved å dreie på sprøytemunnstykket.
• Velg tynn/presis stråle ved behandling av enkeltstående ugress.
• Velg dusj/bred stråle ved behandling av 
  tettstående ugress.
• Unngå at væsken renner av bladene.
• Unngå å sprøyte i nærheten av brønn og avløp.

DOSERING

Bør lagres frostfritt.

® Reg. varemerke tilh. 
Monsanto Company

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for skade på mennesker og miljø. 
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å over-

skride den tillatte maksimale dosering / konsentrasjon.

Monsanto Europe S.A. Belgien

Nordic Garden AS
Borgenskogen 
N - 3160 Stokke   Tel. 33 38 18 10
www.info-roundup.no

FOR Å ÅPNE
1. Trykk/klem barnesikringen 

hardt opp så den løsner fra 
utløseren og følger med dysen.

2. Dysen stilles inn ved å vri til 
ønsket spraymønster.
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Søler ikke på ingrene.

1L KiWi BACK  250108_110 x 127



Sammensetning : 9.6 g isopropylaminsalt av
glyfosat per liter som tilsvarer 7.2 g glyfosat per liter.
Oppløsningsmidler .... 1010 g/l

Mot kveke og andre ugress 

i hobbyhager

Avgiftsklasse 7

Oppbevares  
utilgjengelig for barn. 

Uskadeliggjør tomemballas-
jen (se avfallshåndtering).

REG.NR.2004.60.14
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2,5 L

KLAR 
TIL BR

UK

TURBOTURBO

U G R E S S M I D D E L

TILLAT 

BRUKT I 

HOBBYHAGER

SYNLIG

EFFEKT

INNEN

48 TIMER

roundup.no
PUMP ‘N GO
TRYKSPRØJTE

SE EFTER REFILLFLASKE

FRONT label 2,5L Mini Pump ‘N Go / Nano 

132 x 133.5 mm



2.5 L

BRUKSOMRÅDE

Mot kveke og andre ugress i hobbyhager.
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INSTRUKSJONEN FOR BRUK

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Klipp: Klipp forsiktig over de 2 remmene. Trekk den hvite forbindelsesslangen ut. • 2. Tilkoble: Sett fast slangen ved pumpen ved pumpens 

håndtak. Slangen skal forbli tilsluttet under bruk og fremtidig oppbevaring. • 3. Pump: Pump ved å dra håndtaket opp og ned. Etter ca 20 pump 

kan det sprayes i opptil 3 minutter. Når du er ferdig dreies håndtaket (med klokken) til en låst posisjon. Heretter kan håndtaket benyttes til å 

transportere flasken rundt. • 4. Klargjør: Løft sprayer av flasken. Trykk på den gule knappen og dra forlengelsesarmen helt ut. Drei på dysen for 

ønsket spraymønster. • 5. Spray: Start behandling ved å trykke på den hvite utløserknappen. Når knappen slippes stopper behandling øyeblikkelig. 

• 6. Ferdig: Trykk på den gule knappen og tilbakefør forlengelsesarmen til opprinnelig låst posisjon. Sett den låste sprayer tilbake på flasken. Dette 

hindrer at det sprayes under oppbevaring. • 7. Oppbevaring: Etter bruk bør trykket alltid utlignes. Trykk pumpehåndtaket helt ned og drei (mot 

klokken). Heretter skal håndtaket lukkes igjen. (dreies med klokken) før oppbevaring.

Bruksretteledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i 

strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering / konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Roundup®Turbo sprøytet på bladene virker mot de fleste planter som er i god vekst. Synlig effekt innen 48 timer avhengig av temperatur og 
ugressart.  Under varme og solrike forhold kan effekten dog allerede ses på få timer. Regn de første timene etter behandling kan redusere 
virkningen. Sprøyt i stille vær. Nedbrytning i jord er rask og nytt ugress vil spire fra frø. Kulturvekster, prydplanter og plengras blir også 
drept hvis blad, stengel, stamme eller rotskudd treffes av sprøytevæske. Slike vekster bør avskjermes før sprøyting. Etter behandling med 
Roundup®Turbo må det gå 10 dager før jorden igjen kan bearbeides og det kan såes og plantes. Dette for å sikre at Roundup®Turbo er trans-
portert rundt i hele planten og helt ned i roten. Middelet må ikke brukes til ugressfjerning i plen med mindre man ikke samtidig vil fjerne alt 

gras for å så ny plen eller annet. . 

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Monsanto Crop Sciences Norway AS
Strømsveien 195
N-0668 Oslo

IMPORT

TILVIRKER

DISTRIBUTØR 

Spraybokser tømmes fullstendig for innhold. Tomemballasje leveres 
med husholdningsavfall.

AVFALLSHÅNDTERING

FORSIKTIGHETSREGLER

Bør lagres frostfritt.

12428297® Reg. varemerke tilh. Monsanto Technology LLC

Roundup®Turbo er ferdigblandet.
Dysen stilles inn ved å dreie på sprøytemunnstykket.
• Velg tynn/presis stråle ved behandling av enkeltstående ugress.
• Velg dusj/bred stråle ved behandling av tettstående ugress.
• Unngå at væsken renner av bladene.
• Unngå å sprøyte i nærheten av brønn og avløp.

DOSERING

Nordic Garden AS
Borgenskogen 
N - 3160 Stokke  
Tel. 33 38 18 10
www.info-roundup.no

Monsanto Europe S.A. Belgien

ROUNDUP® TURBO - Klar Til Bruk

Back label 2,5L Mini Pump ‘N Go / Nano 

w132mm x h133,5mm



2,5 L
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TIL BR

UK

TURBOTURBO

U G R E S S M I D D E L

SYNLIG

EFFEKT

INNEN

48 TIMER
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TILLAT 

BRUKT I 

HOBBYHAGER

roundup.no

Avgiftsklasse 7

REG.NR.2004.60.14

Oppbevares  
utilgjengelig for barn. 

Uskadeliggjør tomemballas-
jen (se avfallshåndtering).

Sammensetning : 9.6 g isopropylaminsalt av glyfosat per liter 
som tilsvarer 7.2 g glyfosat per liter. Oppløsningsmidler .... 1010 g/l

Mot kveke og andre ugress  

i hobbyhager

SPRAY READY
BRUK DIN HAGESPRØYTE ELLER PUMP’N GO.

cutter PreMix 2,5L H140,7 x W127,5mm



ROUNDUP ® TURBO

Bruk din hagesprøyte eller pump’n go. Klar til Bruk.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Lokket åpnes, og pumpen blir jernet 

ved å dreie håndtaket mot klokken.

Hell hele innholdet fra reill lasken på den 

tomme beholderen.

Følg instruksjonen for bruk på 

beholderen.

Drei på dysen for ønsket spraymønster. Start behandling  

ved å trykke på den hvite utløserknappen. Etter bruk sett 

den låste sprayer tilbake på dunken.

2,5 L
12457597     
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Roundup®Turbo sprøytet på bladene virker mot de fleste planter som er i god vekst. Synlig effekt innen 48 timer avhengig av temperatur og ugressart.  Under varme og solrike 
forhold kan effekten dog allerede ses på få timer. Regn de første timene etter behandling kan redusere virkningen. Sprøyt i stille vær. Nedbrytning i jord er rask og nytt ugress 
vil spire fra frø. Kulturvekster, prydplanter og plengras blir også drept hvis blad, stengel, stamme eller rotskudd treffes av sprøytevæske. Slike vekster bør avskjermes før 
sprøyting. Etter behandling med Roundup®Turbo må det gå 10 dager før jorden igjen kan bearbeides og det kan såes og plantes. Dette for å sikre at Roundup®Turbo er trans-
portert rundt i hele planten og helt ned i roten. Middelet må ikke brukes til ugressfjerning i plen med mindre man ikke samtidig vil fjerne alt gras for å så ny plen eller annet.  

BRUKSOMRÅDE

BRUKSRETTLEDNING

Mot kveke og andre ugress i hobbyhager.

Vask hender og ansikt når 
arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Sprøytebeholderen tømmes fullstendig 
for innhold. Tomemballasje leveres med 

husholdningsavfall.

Roundup® Turbo er ferdigblandet.
SprayReady – Klar til Bruk!

• Unngå at væsken renner av bladene. 
• Unngå å sprøyte i nærheten av brønn og avløp.

Bør lagres frostfritt.

TILVIRKER
Monsanto Europe S.A. Belgien

®Reg. varemerke tilh. 
Monsanto Company

DISTRIBUTØR 
Nordic Garden AS

Borgenskogen 4

N - 3160 Stokke  Tel. 33 38 18 10

www.info-roundup.no 

IMPORTØR 
Monsanto Crop Sciences 

Norway AS

Strømsveien 195

N-0668 Oslo

Bruksretteledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid 
med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering /konsentrasjon.

SPRAY READY

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og 
sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved 

skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

RENGJØRING

AVFALLSHÅNDTERING DOSERINGFORSIKTIGHETSREGLER



5 L

KLAR 
TIL BR

UK

TURBOTURBO

U G R E S S M I D D E L

SYNLIG

EFFEKT

INNEN

48 TIMER

PUMP ‘N GO
TRYKSPRØJTE

Oppbevares utilgjengelig 
for barn. 

Uskadeliggjør tomemballasjen 
(se avfallshåndtering).

Avgiftsklasse 7

Sammensetning : 9.6 g isopropylaminsalt av
glyfosat per liter som tilsvarer 7.2 g glyfosat per liter.
Oppløsningsmidler .... 1010 g/

Mot kveke og andre ugress i 

hobbyhager

REG.NR.2004.60.14

TILLAT 

BRUKT I 

HOBBYHAGER

roundup.no
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OP TIL 10 MINUTTERS KONSTANT TRYK 
FOR BEDRE BEHANDLING!!

SE EFTER REFILLFLASKE

FRONT cutter PNG2 5L H 172 x w 150mm



ROUNDUP® TURBO 
Klar Til Bruk

INSTRUKSJONEN FOR BRUK

1. Klipp: Klipp forsiktig over de 2 remmene. Trekk den hvite forbindelsesslangen ut. Tilkoble: Sett fast slangen ved pumpen ved pumpens håndtak. Slangen skal forbli tilsluttet 
under bruk og fremtidig oppbevaring. • 2. Klargjør: Løft sprayer av flasken. Trykk på den gule knappen og dra forlengelsesarmen helt ut. Drei på dysen for ønsket spraymøn-
ster. 3. Pump: Pump ved å dra håndtaket opp og ned. Etter ca 25-30 pump kan det sprayes i opptil 10 minutter. Når du er ferdig dreies håndtaket (med klokken) til en låst 
posisjon. Heretter kan håndtaket benyttes til å transportere flasken rundt. • 4. Spray: Start behandling ved å trykke på den hvite utløserknappen. Når knappen slippes stopper 
behandling øyeblikkelig. • 5. Ferdig: Trykk på den gule knappen og tilbakefør forlengelsesarmen til opprinnelig låst posisjon. Sett den låste sprayer tilbake på flasken. Dette hin-
drer at det sprayes under oppbevaring. • 6. Oppbevaring: Etter bruk bør trykket alltid utlignes. Trykk pumpehåndtaket helt ned og drei (mot klokken). Heretter skal håndtaket 
lukkes igjen. (dreies med klokken) før oppbevaring.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig  
eller avbrytes.

5L
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Roundup®Turbo sprøytet på bladene virker mot de fleste planter som er i god vekst. Synlig effekt innen 48 timer avhengig av temperatur og ugressart.  Under 
varme og solrike forhold kan effekten dog allerede ses på få timer. Regn de første timene etter behandling kan redusere virkningen. Sprøyt i stille vær. Ned-
brytning i jord er rask og nytt ugress vil spire fra frø. Kulturvekster, prydplanter og plengras blir også drept hvis blad, stengel, stamme eller rotskudd treffes av 
sprøytevæske. Slike vekster bør avskjermes før sprøyting. Etter behandling med Roundup®Turbo må det gå 10 dager før jorden igjen kan bearbeides og det kan 
såes og plantes. Dette for å sikre at Roundup®Turbo er transportert rundt i hele planten og helt ned i roten. Middelet må ikke brukes til ugressfjerning i plen med 

mindre man ikke samtidig vil fjerne alt gras for å så ny plen eller annet. . 

Monsanto Crop Sciences Norway AS
Strømsveien 195
N-0668 Oslo

IMPORT

TILVIRKER

DISTRIBUTØR 

Monsanto Europe S.A. Belgien

BRUKSOMRÅDE

Mot kveke og andre ugress i hobbyhager.

BRUKSRETTLEDNING

Spraybokser tømmes fullstendig for innhold. 
Tomemballasje leveres med husholdningsavfall.

AVFALLSHÅNDTERING

FORSIKTIGHETSREGLER

Bør lagres frostfritt.

12628380

® Reg. varemerke tilh. Monsanto Company
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Bruksretteledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller 

behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering / konsentrasjon.

Roundup®Turbo er ferdigblandet.
Dysen stilles inn ved å dreie på sprøytemunnstykket.
• Velg tynn/presis stråle ved behandling av enkeltstående 

ugress.
• Velg dusj/bred stråle ved behandling av tettstående 

ugress.
• Unngå at væsken renner av bladene.
• Unngå å sprøyte i nærheten av brønn og avløp.

DOSERING

Nordic Garden AS
Borgenskogen 
N - 3160 Stokke  
Tel. 33 38 18 10
www.info-roundup.no

1 2 3 4 5 6

BACK cutter PNG2 5L H 172 x w 170mm
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Avgiftsklasse 7

REG.NR.2004.60.14

Oppbevares  
utilgjengelig for barn. 

Uskadeliggjør tomemballas-
jen (se avfallshåndtering).

Sammensetning : 9.6 g isopropylaminsalt av glyfosat per liter 
som tilsvarer 7.2 g glyfosat per liter. Oppløsningsmidler .... 1010 g/l

Mot kveke og andre ugress 

i hobbyhager

5 L

KLAR 
TIL BR

UK

TURBOTURBO

U G R E S S M I D D E L

TILLAT 

BRUKT I 

HOBBYHAGER

SYNLIG

EFFEKT

INNEN

48 TIMER

SPRAY READY
BRUK DIN HAGESPRØYTE ELLER PUMP’N GO.

cutter PreMix 5L H 172 x w 161mm



ROUNDUP ® TURBO

Bruk din hagesprøyte eller pump’n go. Klar til Bruk.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Lokket åpnes, og pumpen blir jernet 

ved å dreie håndtaket mot klokken.

Hell hele innholdet fra reill lasken på den 

tomme beholderen.

Følg instruksjonen for bruk på 

beholderen.

Drei på dysen for ønsket spraymønster. Start behan-

dling  ved å trykke på den hvite utløserknappen. Etter 

bruk sett den låste sprayer tilbake på dunken.

5 L

Roundup®Turbo sprøytet på bladene virker mot de fleste planter som er i god vekst. Synlig effekt innen 48 timer avhengig av temperatur og ugressart.  Under varme og solrike 
forhold kan effekten dog allerede ses på få timer. Regn de første timene etter behandling kan redusere virkningen. Sprøyt i stille vær. Nedbrytning i jord er rask og nytt ugress vil 
spire fra frø. Kulturvekster, prydplanter og plengras blir også drept hvis blad, stengel, stamme eller rotskudd treffes av sprøytevæske. Slike vekster bør avskjermes før sprøyting. 
Etter behandling med Roundup®Turbo må det gå 10 dager før jorden igjen kan bearbeides og det kan såes og plantes. Dette for å sikre at Roundup®Turbo er transportert rundt i 

hele planten og helt ned i roten. Middelet må ikke brukes til ugressfjerning i plen med mindre man ikke samtidig vil fjerne alt gras for å så ny plen eller annet.  

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og 
sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved 

skifte av preparat for sprøyting i ømintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

BRUKSOMRÅDE

BRUKSRETTLEDNING

RENGJØRING

DOSERING

Mot kveke og andre ugress i hobbyhager.

Vask hender og ansikt når 
arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Sprøytebeholderen tømmes fullstendig 
for innhold. Tomemballasje leveres med 

husholdningsavfall.

Roundup® Turbo er ferdigblandet.
SprayReady – Klar til Bruk!

• Unngå at væsken renner av bladene. 
• Unngå å sprøyte i nærheten av brønn og avløp.

Bør lagres frostfritt.

TILVIRKER
Monsanto Europe S.A. Belgien

®Reg. varemerke tilh.
Monsanto Company 

DISTRIBUTØR 
Nordic Garden AS

Borgenskogen 4 

N - 3160 Stokke  Tel. 33 38 18 10

www.info-roundup.no 

IMPORTØR  
Monsanto Crop Sciences 

Norway AS

Strømsveien 195

N-0668 Oslo

Bruksretteledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller 
behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering /konsentrasjon.

SPRAY READY

FORSIKTIGHETSREGLER AVFALLSHÅNDTERING
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	NO_RTU_RupSprayTurbo_1000ML_Front_12633600
	NO_RTU_RupSprayTurbo_1000ML_Back_12428296
	NO_RTU_RupSprayTurbo_2500ML_Front_12633601
	NO_RTU_RupSprayTurbo_2500ML_Back_12428297
	NO_RTU_RupSprayTurbo_2500ML_Premix_Front_12633602
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	NO_RTU_RupSprayTurbo_PNG2_5000ML_Front_12628379
	NO_RTU_RupSprayTurbo_PNG2_5000ML_Back_12628380
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