
BRUGSANVISNING 
Anvendelsesområde
MaisOil er en speciel planteolie, der forbedrer indtrængningsevnen og dermed effekten af ukrudtsmidlet MaisTer. 
Doseringen af MaisOil er afhængig af doseringen af MaisTer, og tilpasses efter nedenstående skema.

Dosering og anvendelsesskema

Tilbredning af sprøjtevæsken
Følg anbefalingerne for de øvrige blandingspartnere og tilsæt MaisOil til sidst under god omrøring.

Øvrige forhold
MaisOil er fremstillet specielt som tilsætningsmiddel ved ukrudtssprøjtning på fremspiret ukrudt, og må derfor ikke 
anvendes til andre formål. MaisOil har ikke i sig selv nogen ukrudtseffekt.

Ansvar
Bayer fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke 
forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Rester og tom emballage
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). 
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. 
Emballagen må ikke genbruges.

          5 liter

Penetreringsolie

MaisOil ®

Forårsager hudirritation (H315).
P280 Bær beskyttelseshansker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse 
og ansigtsbeskyttelse.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe 
menneskers sundhed og miljøet i fare.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102). 
Må ikke opbevares sammen med 
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 

ANALYSE
Planteolie emulgerbar i vand 
Flydende

5 liter
Skal opbevares ved temperaturer over - 5°C

MaisTer dosering  MaisOil dosering

 150 g 2,00 ltr MaisOil pr. ha.
 100 g  1,33 ltr MaisOil pr. ha.
   50 g  0,67 ltr MaisOil pr. ha.

MaisOil ®
MaisOil ®MaisOil ®
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Fabr. nr.: Påtrykt emballagen.
Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i 2 år efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.

Producent:
Bayer AG
D-51368 Leverkusen

Registreringsindehaver:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13 
DK-2300 København  S 
Tlf. 4523 5000
www.cropscience.bayer.dk
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