
NO_RupGel-15mL

BEKJEMPER
RØTTENE

DEKLARASJON: 
Inneholder glyfosat 7,2 g/l (0,72%)

15 mL
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U G R E S S M I D D E L
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xx

xx
xx

Avgiftsklasse 7

Oppbevares  
utilgjengelig for barn. 

Uskadeliggjør tomemballasjen 
(se avfallshåndtering).

REG.NR.2011.17.14

• Fester seg til bladet
• 100 % nøyaktig
• Ett touch er nok
• Mot kveke og andre 

ugress

 Prøvepakke 15ml

 Nok til inntil 100 ugress



15 ml

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 overskride den tillatte maksimale dosering / konsentrasjon.

12632679

Åpne beholderen:
• Trykk/klem på begge sider av det blå lokket for å løfte av beskyttelseshetten.
• Fjern foliepapir.
• Ved første gangs bruk må knappen trykkes på inntil geléen blir synlig på toppen. (opptill 20 ganger)

Etter bruk
• Trykk barnesikret blå lokk på igjen. Bør lagres frostfritt.

Bruk av Roundup Gel
• Trykk på utløseren på siden av lasken for å aktivere Roundup Gel og touch ugressplanten. Ett touch 

på ugressbladet er nok. Det er ikke nødvendig å dekke hele plantens overlate med Roundup Gel.
• Et ’klikk’ er nok til å bekjempe en ettårig ugressplante og en liten lerårig ugressplante. Bruk 2 

’klikk’ til en større lerårig ugressplante. Flasken rekker til å bekjempe inntil 100 ugress.
• Et ’klikk’ er 0,3 ml  og rekker til bladmasse 300 cm². (15 x 20 cm)
• For å oppnå de beste resultatene, behandles lerårige ugressplanter ved begynnende blomstring.
• Behandle brennesler når de nye bladene er fullt utviklet sist på våren.
• Vent 10 dager med å bearbeide jorden, for å sikre full virkning av behandlingen også på røttene. 
• Unngå å bruke i nærheten av brønn og avløp. 
• Regn de første timene etter behandling kan redusere virkningen.

Bruksrettledning

Mot kveke og andre ugress i hobbyhager. Roundup Gel vil bekjempe det meste av ugresset i hagen 
med én behandling, f.eks. på grusarealer, stier, innkjørsler, bakgårder, befestede arealer som terrasser 
og lignende langs hegn og gresskanter. Produktet er ideelt til blomsterbed og blomsterpotter samt til 

kjøkkenhager og andre områder hvor det er vanskelig å behandle med en vanlig sprøyte.  
Ved bekjemping av enkeltstående ugressplanter på gressplener, er det viktig at produktet ikke 

kommer i berøring med gresset.

Bruksområde

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Forsiktighetsregler

Flasken tømmes fullstendig for innhold. Tomemballasje leveres med husholdningsavfall.

Avfallshåndtering

® Reg. varemerke tilh.  Monsanto Technology LLC

Import:  
Monsanto Crop Sciences 
Norway AS
Strømsveien 195
N-0668 Oslo
Tilvirker: 
Monsanto Europe S.A. 
Belgien
Distributor:

Borgenskogen • N • 3160 Stokke Tel. 33 38 18 10

Batchnr:
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m

68mm

er_ GEL applicator _ 02052011



NO_RupGel-150mL

BEKJEMPER
RØTTENE

DEKLARASJON: Inneholder glyfosat 7,2 g/l (0,72%)

150 m
L

KLAR 
TIL BR

UK

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

GELGEL

roundupgel.no

xx
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xx

Avgiftsklasse 7

Oppbevares  
utilgjengelig for barn. 

Uskadeliggjør tomemballasjen 
(se avfallshåndtering).

REG.NR.2011.17.14

• Fester seg til bladet
• 100 % nøyaktig
• Ett touch er nok
• Mot kveke og andre 

ugress



150 ml

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 overskride den tillatte maksimale dosering / konsentrasjon.

12295461

Åpne beholderen:
• Trykk/klem på begge sider av det blå lokket for å løfte av beskyttelseshetten.
• Fjern foliepapir.
• Ved første gangs bruk må knappen trykkes på inntil geléen blir synlig på toppen. (opptill 20 ganger)

Etter bruk
• Trykk barnesikret blå lokk på igjen. Bør lagres frostfritt.

Bruk av Roundup Gel
• Trykk på utløseren på siden av lasken for å aktivere Roundup Gel og touch ugressplanten. Ett touch 

på ugressbladet er nok. Det er ikke nødvendig å dekke hele plantens overlate med Roundup Gel.
• Et ’klikk’ er nok til å bekjempe en ettårig ugressplante og en liten lerårig ugressplante. Bruk 2 

’klikk’ til en større lerårig ugressplante. Flasken rekker til å bekjempe inntil 1000 ugress.
• Et ’klikk’ er 0,3 ml  og rekker til bladmasse 300 cm². (15 x 20 cm)
• For å oppnå de beste resultatene, behandles lerårige ugressplanter ved begynnende blomstring.
• Behandle brennesler når de nye bladene er fullt utviklet sist på våren.
• Vent 10 dager med å bearbeide jorden, for å sikre full virkning av behandlingen også på røttene. 
• Unngå å bruke i nærheten av brønn og avløp. 
• Regn de første timene etter behandling kan redusere virkningen.

Bruksrettledning

Mot kveke og andre ugress i hobbyhager. Roundup Gel vil bekjempe det meste av ugresset i hagen 
med én behandling, f.eks. på grusarealer, stier, innkjørsler, bakgårder, befestede arealer som terrasser 
og lignende langs hegn og gresskanter. Produktet er ideelt til blomsterbed og blomsterpotter samt til 

kjøkkenhager og andre områder hvor det er vanskelig å behandle med en vanlig sprøyte.  
Ved bekjemping av enkeltstående ugressplanter på gressplener, er det viktig at produktet ikke 

kommer i berøring med gresset.

Bruksområde

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Forsiktighetsregler

Flasken tømmes fullstendig for innhold. Tomemballasje leveres med husholdningsavfall.

Avfallshåndtering

® Reg. varemerke tilh.  Monsanto Technology LLC

Import:  
Monsanto Crop Sciences 
Norway AS
Strømsveien 195
N-0668 Oslo
Tilvirker: 
Monsanto Europe S.A. 
Belgien
Distributor:

Borgenskogen • N • 3160 Stokke Tel. 33 38 18 10

Batchnr:
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