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Veldig hurtigvirkend
& effektiv
Bekjempelse av ugress
og mose
Uten Glyphosat*
Plantevernmiddel: mot ugress
Tillatt brukt i hobbyhager - Kræver utblanding för bruk
Sammensetning: Pelargonsyre 565,5 g/l (59,09 % w/w)
Formuleringstype: EC, konsentrat
Avgiftsklasse 6
Reg. nr. 2021.2

info-roundup.no

REKKER
OPP TIL 175 m2

Nettoinnhold:

400 ml

NO
RoundUp Speed C
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SPEED C

SPEED C

Ugressmiddel
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.

*DENNE PÅSTANDEN FREMMES FOR Å SKILLE MELLOM
ROUNDUP-FORMLER SOM KAN INNEHOLDE GLYFOSAT.
Bruksområde
Bekjempelse av ugress og mose. Til bruk på
gjennomtrengelige overflater på stier, tun og
rundt prydtrær og prydbusker i hobbyhager og
hagesenter.
Virkemåte
Flytende konsentrat som tilsettes vann. Speed
C er et ikkeselektivt plantevernmiddel med virkning på blad og grønne stengler hos en lang
rekke ugress. Det er avgjørende for resultatet
at hele ugresset blir godt dekket med væske.
Bruksrettledning
Rist flasken før bruk. Speed C er et ugressmiddel som påvirker de fleste, ikke-treholdige
plantedeler og blader. Beste resultater oppnås
på små ugras, ikke større enn 10 cm. Produktet
skal brukes når ugraset vokser, fra april til
oktober, ved temperaturer over 12 ° C. Kort tid
etter behandlingen begynner planten å visne.
Plantens røtter er ikke kontrolert, noe som
betyr att ny vekst kan oppstå i flerårige ugras.
Ytterligere behandling kan derfor være nødvendig. Speed C brytes raskt ned i jorden. Når
ugresset har visnet, er det mulig å plante og så.

10 ml og
20 ml målebeger

Bekjemping mot
Ugress og mose,
maks. 10 cm

Dosering
50 ml i
1 liter vann

1. Hell halvparten av vannet i tanken.
2. Hell i den anbefalte dosen i henhold til
doseringstabellen.
3. Fyll på med resten av vannet.
Registreringsholder:
Evergreen Garden Care Österreich
Franz-Brötzner-Straße 11-13
5071 Wals-Siezenheim, Østerrike
Distributør:
Grønn Industri AS
Vekstveien 15, 3474 Åros
Tel: 31-292100
Batch nr.: Påtrykt emballasjen.
Produksjonsdato: Påtrykt emballasjen.
Minimum to års holdbarhet fra produksjonsdato
i uåpnet emballasje.
Roundup® er et registrert varemerke og brukes
under lisens.
www.info-roundup.no

Første hjelp
Hudkontakt: Vask med vann og såpe.
Øynekontakt: Skyll med vann. Løft øyelokket, fjern evt. kontaktlinser, fortsett
deretter å skylle øyet. Kontakt øyelege hvis irritasjonen vedvarer.
Svelging: Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning. Hvis symptomer
fremkommer, kontakt lege.
Rengjøring
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i
sprøytetanken. Rester fra sprøjtetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og
sprøjtes ut i henhold til bruksrettledningen.

Avfallshåndtering
Grundig rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte
rester av plantevernmiddel og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til
mottak for farlig avfall. Det er forbudt å bruke tom emballasje til andre formål.

*DENNE PÅSTANDEN FREMMES FOR Å SKILLE MELLOM
ROUNDUP-FORMLER SOM KAN INNEHOLDE GLYFOSAT.
Bruksområde
Bekjempelse av ugress og mose. Til bruk på gjennomtrengelige overflater på stier, tun og rundt prydtrær og
prydbusker i hobbyhager og hagesenter.
Virkemåte
Flytende konsentrat som tilsettes vann. Speed C er et
ikkeselektivt plantevernmiddel med virkning på blad og
grønne stengler hos en lang rekke ugress. Det er
avgjørende for resultatet at hele ugresset blir godt
dekket med væske.
Bruksrettledning
Rist flasken før bruk. Speed C er et ugressmiddel som
påvirker de fleste, ikke-treholdige plantedeler og blader.
Beste resultater oppnås på små ugras, ikke større enn
10 cm. Produktet skal brukes når ugraset vokser, fra
april til oktober, ved temperaturer over 12 ° C. Kort tid
etter behandlingen begynner planten å visne. Plantens
røtter er ikke kontrolert, noe som betyr att ny vekst kan
oppstå i flerårige ugras. Ytterligere behandling kan
derfor være nødvendig. Speed C brytes raskt ned i jorden.
Når ugresset har visnet, er det mulig å plante og så.
Advarsel
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå
forurensning av vannmiljøet
med produktet eller emballasjen.
Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann/unngå forurensning via
avrenning fra gårdsplasser og veier.
Må ikke brukes nærmere enn 3 meter fra overfaltevann, som f.eks. innsjøer, bekker, vannførende
grøfter og hagedammer. Dersom det er nødvendig
med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for
hånden. Oppbevaresutilgjengelig for barn. Les etiketten
før bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/areosoler. VED HUDKONTAKT: Vask med
mye vann og såpe. VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg
gjøre. Fortsett skyllingen. Tilsølte klær må fjernes.
10% av formuleringen er sammensatt av bestanddeler
med ukjent akutt dermal- eller inhalasjonstoksisitet.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Trykk og vrid

10 ml og

20 ml målebeger
Dosering
Bland 23 ml av konsentratet i 300-500 ml vann.
Nok for 10 m2. Sprøjte til ugress og mose er lett
fuktige. Maks. 4 påføringer i året i intervaller på
min. 7 -21 dager når ugresset dukker opp igjen.
Bekjemping mot
Ugress og mose,
maks. 10 cm

Dosering
50 ml i
1 liter vann

1. Hell halvparten av vannet i tanken.
2. Hell i den anbefalte dosen i henhold til
doseringstabellen.
3. Fyll på med resten av vannet.
Registreringsholder:
Evergreen Garden Care Österreich
Franz-Brötzner-Straße 11-13
5071 Wals-Siezenheim, Østerrike
Distributør:
Grønn Industri AS
Vekstveien 15, 3474 Åros
Tel: 31-292100
Batch nr.: Påtrykt emballasjen.
Produksjonsdato: Påtrykt emballasjen. Minimum to
års holdbarhet fra produksjonsdato i uåpnet emballasje.
Roundup® er et registrert varemerke og brukes
under lisens.
www.info-roundup.no

5 707441 653974

Åpne her!

Area
22 m2

400 ml

UFI: 2DDU-HFJ3-MS27-S3PY

Oppbevaring
Oppbevares tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

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.

2120/5397

400 ml

UFI: 2DDU-HFJ3-MS27-S3PY

5 707441 653974

Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker av nitril, øyevern og arbeidsklær ved håndtering og bruk av
preparatet. Ved langvarig sprøyting, og når det er fare for innånding av
sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 benyttes. Ved uhell
eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.
Alle grønne plantedeler som blir ramt av sprayvæsken blir skadet. Unngå derfor
å spraye på planter som ønskes bevart.
Tankblandninger
Det er viktig å merke seg at vurdering av preparatets kjemiske- og fysikalske
egenskaper, samt effektivitet og risiko for fysiske farer, helse og miljø er utført
på preparatet alene, og ikke som en blanding med andre plantevernmidler.

Area
22 m2

xxx

Advarsel
Irriterer huden. Gir alvorlig
øyeirritasjon. Skadelig,
med langtidsvirkning,
for liv i vann. Unngå forurensning av vannmiljøet
med produktet eller emballasjen.
Ikke rengjør spredeutstyr nær
overflatevann/unngå forurensning
via avrenning fra gårdsplasser og veier. Må ikke
brukes nærmere enn 3 meter fra overfaltevann,
som f.eks. innsjøer, bekker, annførende grøfter og
hagedammer. Dersom det er nødvendig med
legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for
hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les
etiketten før bruk. Unngå innånding av støv/røyk/
gass/tåke/damp/areosoler. VED HUDKONTAKT:
Vask med mye vann og såpe. VED KONTAKT MED
ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette
enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilsølte
klær må fjernes. 10% av formuleringen er
sammensatt av bestanddeler med ukjent akutt
dermal- eller inhalasjonstoksisitet. Bruk egnet
verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør
tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Trykk og vrid

Dosering
Bland 23 ml av konsentratet i 300-500 ml vann.
Nok for 10 m2. Sprøjte til ugress og mose er lett
fuktige. Maks. 4 påføringer i året i intervaller på
min. 7-21 dager når ugresset dukker opp igjen.

Ugressmiddel
Resistensrisiko
Speed C inneholder det aktive stoffet pelargonsyre. Risiko for resistensutvickling
mot pelargonsyre er svært liten. For å minske risiko for resistensutvikling
anbefales det å ikke bruke middel med samme virkemåt år etter år på samma
plass.

