
Sammensetning : 9.6 g isopropylaminsalt av glyfosat per liter 
som tilsvarer 7.2 g glyfosat per liter og 20,4 g/l (2,0%) 

perlargonsyre. Oppløsningsmidler .... 1010 g/l

Gjentatt eksponering kan gi sår og 
sprukket hud.
VED HUDKONTAKT:  
Vask med mye vann.
Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr  
(se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen  
(se avfallshåndtering).
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Bruk hansker og heldekkende arbeidstøy ved håndtering  
og bruk av preparatet.

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

IMPORTØR

TILVIRKER

DISTRIBUTØR 

Ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.
Emballasjen tømmes fullstendig for innhold. Tomemballasjen 

leveres med husholdningsavfall.

AVFALLSHÅNDTERING

FORSIKTIGHETSREGLER

Roundup®Extra 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 Technology LLC

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.

xx
xx

xx
xx

Søler ikke på fingrene.

ROUNDUP ® EXTRA
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

BRUKSRETTLEDNING

Mot kveke og andre ugress i hobbyhager.

Roundup® Extra sprøytet på bladene virker mot de fleste planter som er i god vekst. Synlig effekt innen 6 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®Extra må det gå 10 dager før jorden igjen kan 
bearbeides og det kan såes og plantes. Dette for å sikre at Roundup®Extra 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 Europe S.A. Belgien 

Nordic Garden AS
Borgenskogen 4
N - 3160 Stokke  Tel. 33 38 18 10
www.info-roundup.no 
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