Roundup Concentraat 140ml fles
HUIS & TUIN
BESTRIJDT VAN BLAD TOT WORTEL
Voor 275m2
Bestrijdt de meest voorkomende onkruiden
ROUNDUP® HUIS & TUIN
Roundup® Huis & Tuin: met water mengbaar concentraat
• 360 g/l glyfosaat • toelatingsnummer : 10099 N
W part4
Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als:
a) onkruidbestrijdingsmiddel voor de pleksgewijze toepassing op het aanwezige onkruid: - op
open verhardingen (grint, gravel, schelpen of grasbetontegels en grasbetonstenen met open
gaten); - op onverharde wegen en paden; - onder hekwerken, afrasteringen en hagen; - op
tijdelijk onbeteeld land uitgezonderd op sloottaluds; - in beplantingen; - voor de opkomst of het
planten van gewassen in sier- en moestuin, alsmede voor de inzaai van gazons.
b) middel voor behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken, ter vermijding van
nieuwe uitloop.
Niet toepassen over oppervlaktewater en afvoerkolken. Het middel is uitsluitend bestemd voor
niet-professioneel gebruik. Dit middel mag uitsluitend gebruikt worden in de privésfeer, en mag
niet worden gebruikt op voor het publiek toegankelijke plaatsen, op de werkplek of op terrein dat
bestemd is voor bedrijfsuitvoering.
Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Middel en oplossingen ervan
niet opslaan of laten overstaan in gegalvaniseerde of metalen tanks, omdat daardoor een zeer
brandbaar gas kan ontstaan (niet roken!).
Dosering
Bij hand- of rugspuit: 5 ml in 0,5 liter water voor 10 m² (uitgezonderd voor stobbenbehandeling).
de spuit voor de helft met water vullen, de voorgeschreven dosis toevoegen, water bijvullen en
mengen. Gelijkmatig toepassen en afdruipen vermijden.
Voor de STOBBENBEHANDELING handelt men als volgt:
concentratie: 5 % = 50 ml in 1 liter water.
Het middel dient royaal op de zaag- of snijvlakken te worden aangebracht zonder dat afdruipen
plaats vindt, dit ter vermijding van mogelijke schade aan omringende beplantingen.
Veiligheidsdop. Knijp en draai om te openen.

ZAAIEN EN PLANTEN
Roundup® Huis & Tuin wordt na contact met de grond als regel snel geïnactiveerd en afgebroken.
Planten en zaaien kan vanaf één week na toepassing.
WAARSCHUWING
Voor elke toepassing van Roundup® Huis & Tuin dient men er op bedacht te zijn dat het middel
niet selectief is en dus planten, struiken, bomen enz. die met het middel in contact komen
rechtstreeks of na overwaaien, ernstig kan beschadigen of doden. Werk dus nauwkeurig,
behandel alleen die planten die bestreden moeten worden en spuit zo mogelijk bij windstil weer
of met de afschermkap. Het werken met een fijne druppel wordt daarom ontraden. Na gebruik de
spuitapparatuur goed reinigen. Roundup® Huis & Tuin werkt alleen op aanwezige onkruiden.
GEBRUIKSPERIODE

Van februari tot november, in functie van de weersomstandigheden.
HET JUISTE GEBRUIK
• Draag handschoenen en aangepast schoeisel.
• Respecteer zorgvuldig de aangegeven dosis.
• Niet behandelen in de buurt van een afwatering of waterpunt en vermijd het afvloeien ernaar.
• Bij laatste gebruik van de fles: spoel deze 3 x en voeg het spoelwater toe aan het mengsel.
• De lege fles behandelen als KCA.
• Mengseloverschotten nooit in een afwatering gieten.
• Na gebruik van de sproeier: deze 3 x spoelen met water en het spoelwater over braakgrond,
afvalhoop of (na enige uren) het behandelde oppervlak sproeien.

GEBRUIKSAANWIJZING
Roundup® Huis & Tuin is een niet-selectief systemisch herbicide voor de bestrijding van
overblijvende grassen (als kweek), overblijvende tweezaadlobbige onkruiden en de meeste
éénjarige onkruiden. Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren
opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een
flink ontwikkelde onkruidsbegroeiing van 10 - 15 cm hoogte aanwezig zijn. Het wordt na contact
met de grond als regel snel geïnactiveerd en afgebroken.

WEERSOMSTANDIGHEDEN
Niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid tijdens de bespuiting geeft de beste
resultaten. Fel zonnig weer, met hoge temperaturen, veroorzaakt een te snelle doding van de
bovengrondse delen, waardoor onvoldoende transport kan plaatsvinden. Niet toepassen als er
binnen de 6 uur kans op regen bestaat, en niet na of bij strenge vorst. Bij voorkeur spuiten op een
droge vegetatie.
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