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DP-KLEBEMIDDEL
Alkohol-Etoksylat
Klebemiddel for tilsetning til ulike ugras- og vekstregulerende 
midler.
Sammensetning: 
Alkohol-etoksylat 
(CAS: 61827-42-7) .................................................88 vektprosent 
Fyllstoffer .................................................................12 vektprosent

 Avgiftsklasse 0
Fabrikasjonsnummer/Fabrikasjonsår:
Reg. nr. 2014.7.18
Se siden av pakningen

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

Bruksområde
DP-klebemiddel kan brukes sammen med visse ugras- og 
vekstregulerende preparater i jord- og hagebruksvekster der dette er 
angitt på etiketten. DPklebemiddel kan for eksempel brukes sammen med 
sulfonylurea (CDQ™ SX®, Express® SX® , Express® Gold SX®, Harmony® 
50 SX®, Harmony® Plus 50 SX®) samt med klormekvatkloridpreparater. 
Følg de respektive preparaters etiketter for å se når klebemiddel 
anbefales.
DP-klebemiddel frarådes brukt i veksthuskulturer pga. fare for skade.

Virkemåte
DP-klebemiddel minsker overflatespenningen i sprøytevæsken. Dermed 
minsker dråpestørrelsen og sprøytevæskens dekning og evne til å feste 
seg på bladene øker. Alt dette medfører at plantevernmiddelet virker mer 
effektivt. Spesielt merkes dette under tørre forhold ved ugrassprøyting, da
ugraset utvikler tykt vokssjikt.

® Registrert varemerke tilhører FMC Corporation eller tilknyttede selskaper

Bruksrettledning
RIST KANNEN FØR TILMÅLING !
Dosering av DP-klebemiddel per 100 l 
sprøytevæske i blanding med:
CDQ™ SX® 50 ml
Express® SX® 50 ml
Express® Gold SX® 50 ml
Harmony® 50 SX® 50 ml
Harmony® Plus 50 SX® 50 ml
Ratio® Super SX® 50 ml
Andre sulfonylurea-preparater
i korn /gras 50 ml
Klormekvatklorid-preparater 50 ml
Titus® 100 
ml

Tillaging av sprøytevæske:
1. Fyll tanken halvfull med vann.
2. Tilsett først sulfonylurea produktet, deretter 

evt blandingspartner etter at røreverket er 
satt i gang.

3. Fyll opp med vann og hell i tilmålt mengde 
DP-klebemiddel til slutt.

4. Hold deretter røreverket i gang inntil 
sprøytingen er avsluttet.

Produktet er tilsatt skumdemper.

Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker av nitril, øyevern og 
overtrekksdress ved håndtering og bruk av 
preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det 
er fare for innånding av damp/sprøytetåke, 
skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/
P3 brukes. 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.

Håndteringsfrist
Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en 
går inn i behandlet område, eller håndterer 
behandlede plantedeler i en periode på 48 
timer etter sprøyting.

Nettoinnhold: 1L

Rengjøring
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og 
innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken 
fortynnes om lag 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 et annet anbefalt vaskemiddel, for eksempel All 
Clear® Extra.

Avfallshåndtering
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. 
Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og 
ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring
Lagring skjer i originalemballasje.
Må ikke lagres ved temperaturer under 0 ºC.

MERK
Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer 
ingen garanti for at produktet under alle forhold har den 
forventede virkning.
Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer. Hvis 
preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under 
andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved 
eventuell skade.

Varemerke registrert av:
FMC, the FMC logo, DP-Klebemiddel, CDQ™, SX, Express, 
Harmony, All Clear, Ratio are trademarks of FMC Corporation 
and/or an affiliate.
© 2023 FMC Corporation. All rights reserved
Titus, Corteva

Tilvirker/Registreringsholder
FMC Agricultural Solutions A/S
Tyborønvej 78,7673 Harboøre
Denmark - Tlf: +45 96909690
www.fmcagro.no

FARE
Farlig ved svelging.
Farlig ved innånding.
Gir alvorlig øyeskade.
VED SVELGING: Kontakt GIFTINFORMASJONEN eller lege
ved ubehag.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom
dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONEN eller lege.
Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
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