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Alkoholetoxilatpropoxilat 
Klebemiddel for tilsetting til ulike ugras- og vekstregulerende midler.

®Biowet
Bruksområde og virkeområde: Klebemiddelet Biowet kan brukes samme med visse ugras- og vekstregulerendemidler 
i jord- og hagebruksveskter. Det skal kun brukes der det er angitt på etiketten til plantevernmiddelet. Biowet kan for 
eksempel brukes sammen med sulfonyurea (lavdosemidler), klormekvatprodukter og dikvatprodukter (ikke til nedvisning 
i potet). Frarådes brukt i veksthus.
Virkemåte: Biowet reduserer overflatespenningen i sprøytevæsken. Dermed øker sprøytevæskens dekning og evne til å 
feste seg på bladene. Dette fører til at plantevernmidlet virker mer effektivt. 
Bruksrettledning: Følg bruksanvisningen til det aktuelle plantevernmiddelet. Biowet tilsettes til slutt når plantevernmid-
delet er helt oppløst eller fordelt i sprøytetanken. Dosering er 50 ml per 100 liter sprøytevæske. I blanding med dikvat og 
rimsulfuron er doseringen 100 ml per 100 liter sprøytevæske.
Tillaging av sprøytevæske: Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett først sulfonylureaproduktet etc deretter evt 
blandingspartner. Etterfyll med vann og hel i tilmålt Biowet klebemiddel til slutt. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig 
omrøring under tillaging og utsprøyting. Biowet 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.
Rengjøring: 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.
Avfallshåndtering: Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallssanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte 
plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.
Lagring: Må oppbevares frostfritt på en tørr og ventilert plass.
Merk: Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har 
forventet virkning. Bruksrettledningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen 
måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved evenetuell skade. 
Sammensetning: Alkoholetoxilatpropoxilat 800 g/l, Fyllstoffer 200 g/l
REG.NR. 2016.33,  Avgiftsklasse 0

Gir alvorlig øyeskade. Farlig ved innånding. 
Meget giftig for liv i vann. VED INNÅNDING; flytt 
personen til frisk luft og sørg for at vedkommende 
har en stilling som letter åndedrettet. 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 på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. 
Oppbevares innelåst. Oppbevares utilgjengelig for bar. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). 
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøt. Det er forbudt 
å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den 
tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.
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