
Bruksanvisningen 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
PG26N kan brukes sammen med visse ugras- og vekstregulerende preparater i jord- og hagebruksvekster der dette er angitt på etiketten. Følg de 
respektive preparaters etiketter for å se når klebemiddel anbefales.

VIRKEMÅTE
PG26N 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. 

BRUKSRETTLEDNING

VANNMENGDER
Bruk 10–30 l vann/daa sammen med PG26N. Ved bruk av vannmengder på under 10 liter per dekar skal mengden PG26N reduseres med 50 %.

TILLAGING
Fyll sprøytetanken med vann og tilsett den beregnede mengden ugrasmiddel. Tilsett PG26N rett etter at ugrasmiddelet har blandet seg med vannet. 
Fortsett omrøringen til sprøytingen er avsluttet.
PG26N er tyktflytende. Ved bruk av sprøyter med direkteinjeksjonssystem bør man være oppmerksom på at injeksjonssystemet skal tilføre riktig og 
ønsket mengde PG26N.

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.

AVFALLSHÅNDTERING 
Grundig rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte rester av plantevernmiddel og ikke rengjort tomemballasje må 
innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING
Lagres tørt ved temperaturer over 4°C i originalforpakning.

FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk øyevern, vernehansker (lateks / neopren / nitril), støvler 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/P2 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.

Corteva Agriscience er medlem i Norsk Plantevern Forening.

Kultur Dosering, ml/daa
Korn 50
Høstraps 30

Vårraps 30

Klebemiddel for tilsetning til ulike ugras midler

Sammensetning: Alkylfenolalkoksylat (CAS: 69029-39-6) 100 vektprosent

Advarsel
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Inhalasjonsgiftigheten til preparatet er ikke kjent.
P405 Oppbevares innelåst.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av damp / aerosoler.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: 
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg 
gjøre. Fortsett skyllingen.
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk 
legehjelp.
Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Reg. Nr.: 2018.80 
Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen.
Holdbarhet: minimum to år fra produksjonsdato.

Registreringsholder: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 København - Danmark

Tilvirker: Dow AgroSciences

Importør: 
Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm tlf. 03520
Norgesfôr AS, Mail Boxes Etc 367, 0028 Oslo, tlf. 22400700
Fiskå Mølle Moss AS, Havnestredet 6, 1531 Moss, tlf. 69204770

™Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated 
companies or their respective owners. NETTOINNHOLD: 5 L
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