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För användning mot icke önskad vegetation.
Idealisk för att behandla mindre områden med ogräs i trädgårdar, ettåriga såväl som djupt rotade fleråriga
ogräs, t. ex maskros, skräppa, brännässla, kirskål, rotogräs och tistel.
Roundup® Q inaktiveras omedelbart vid kontakt med jord.

BRUKSANVISNING

Kom ihåg att ställa in sprutmunstycket före användning. Välj mellan en bred stråle med skumeffekt för att täcka
en stor yta eller en tunn stråle för en punktbekämpning. Efter användning, vrid sprutmunstycket till STOPP.

ANVÄNDNING

• Spruta när ogräsen är i tillväxt och har en välutvecklad bladmassa. Spruta i lugnt väder för att undvika avdrift
på andra växter.
• Regn bör inte förväntas de närmaste timmarna efter behandling.
• Fleråriga ogräs behandlas bäst när de börjar blomma.
• Brännässlor och kirskål behandlas på våren när nya blad är fullt utvecklade, med upprepning efter tillväxt.
• Synlig effekt inom några timmar vid varmt väder
• Jorden kan bearbetas och planteras/sås i, 10 dagar efter behandling.

OBSERVERA

• Undvik kontakt med önskvärd vegetation. Använd inte i gräsmatta.
• För att undvika att medlet sprids till t. ex gräsmattan bör det behandlade området inte beträdas förrän medlet
torkat in på ogräset.
• Flaskan bör förvaras frostfritt. Tomflaskan får inte återvändas och källsorteras som hårdplast
• Spruta aldrig i närheten av brunnar och avlopp.
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För att öppna
1. Tryck/kläm upp barnsäkringen hårt,
2. Vrid samtidigt sprutmunstycket så att den lossnar från
avtryckaren. Du väljer sprutmönster genom att vrida vänster
respektive höger

Inge
t

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Kan irritera
ögon och hud. Använd skyddshandskar. Vid stänk i
ögonen spola genast med vatten. Vid hudkontakt tvätta genast med tvål och vatten. Särskilda miljörisker :
Risk för skador på annan växtlighet vid vinddrift.

