Front label

MERO EC 80
®

5 liter

Penetreringsolie/Penetreringsolja

Varning
H315 Irriterar huden.
P280 Använd skyddshand-skar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
(Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar).
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Skal opbevares ved temperaturer over - 5°C

DK85811177B

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

UFI:E660-M0FM-P00N-FG11

Skall förvaras vid temperaturer över - 5°C

ANALYSE
Planteolie emulgerbar i vand
Flydende
5 liter

PMR: DK85811177B
Form.: 150x145 mm
Artwork: 9820E
Job no.:

Aktiv substans
Vegetabilisk vattenlöslig olja
Flytande
5 liter
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5 liter

Penetreringsolie/Penetreringsolja

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet
i fare (EUH401).
Forårsager hudirritation (H315).
Bær beskyttelseshandsker (P280).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Varning
H315 Irriterar huden.
P280 Använd skyddshand-skar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd.
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Mero® EC 80
BRUGSANVISNING
Anvendelsesområde
Mero er en speciel planteolie, der forbedrer
indtrængningsevnen og dermed effekten
af ukrudtsmidler.
Dosering og anvendelse
Der anvendes 0,25 – 0,5 ltr/ha. afhængig af
vejrforhold og ukrudtsmiddel.
I roer anvendes Mero som tilsætning ved
behandling med Betanal og Nortron.
I sukkerroer tilpasses doseringen efter
vejrforhold, da olietilsætning ved særlig
høje temperaturer (> 20ºC) kan medføre
svidning (se ukrudtsmidlernes etikette).
I korn anvendes Mero med 0,5 ltr/ha. (eksempelvis ved behandling med Atlantis OD,
Cossack OD og Hussar Plus OD).
Tilberedning af sprøjtevæsken
Følg anbefalingerne for de øvrige blandingspartnere og tilsæt Mero til sidst under
god omrøring. Mero skal altid opblandes i
en stor vandmængde, og må ikke tilsættes
inden vandpåfyldning.
Øvrige forhold
Mero er fremstillet specielt som tilsætningsmiddel ved ukrudtssprøjtning på

fremspiret ukrudt, og må derfor ikke anvendes til andre formål. Mero har ikke i sig
selv nogen ukrudtseffekt.
Sælger påtager sig intet ansvar for tab
eller skade som følge af fejlagtig anvendelse.
Det gælder også ved anvendelse under
unormale kulturbetingelser.
Rester og tom emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes
med dagrenovationen.

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

UFI:E660-M0FM-P00N-FG11
ANALYSE
Planteolie emulgerbar i vand
Flydende
5 liter
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Mero® EC 80
BRUKSANVISNING
Användningsområde
Mero är en vegetabilisk specialolja som förbättrar inträngningen och effekten av ogräsmedel.
Användning och dosering
Mero används i dosen 0,25-0,5 lit/ha, beroende på ogräsmedel och väderlek vid behandlingen.
I sockerbetor används Mero som tillsats till Betanal. Dosen anpassas efter väderleksförhållandet vid behandling. Tillsats av
olja vid höga temperaturer (> 20ºC) kan medföra risk för
brännskador (se etikett Betanal).
I stråsäd används 0,5 ltr Mero/ha. som tillsats till herbicider.
För mer information se respektive produkts etikett.
I andra grödor används normaldosen 0,5 lit/ha.
Tillredning av sprutvätska
Följ anvisningarna för resp. produkt/blandningsprodukt och
tillsätt Mero sist under god omrörning. Mero skall alltid blandas i en normal eller hög vattenmängd och skall inte tillsättas
före påfyllning av vatten eller andra produkter.
Övrigt
Mero är en specialolja och skall endast användas som tillsatsmedel till ogräsmedel för bekämpning av uppkommet
ogräs. Mero har i sig själv ingen ogräseffekt.
Säljaren har inget ansvar för ev. skördeförlust eller skador
till följd av felaktig användningen. Detta gäller också användning under onormala förhållanden.
Rester och tomemballage
Tomemballage, väl rengjorda, kan återlämnas till insamlingsplatser för lantbruksplast.

Varning
H315 Irriterar huden.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/
ögonskydd/ ansiktsskydd.
EUH401 För att undvika risker för människors
hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller
dess behållare.
(Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från
gårdsplaner och vägar). Förvaras åtskilt från
livsmedel och djurfoder.

UFI:E660-M0FM-P00N-FG11
Aktiv substans
Vegetabilisk vattenlöslig olja
Flytande
5 liter
® is a registrered trademark of the Bayer Group
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Penetreringsolie/Penetreringsolja

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet
i fare (EUH401).
Forårsager hudirritation (H315).
Bær beskyttelseshandsker (P280).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Varning
H315 Irriterar huden.
P280 Använd skyddshand-skar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
(Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar).
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
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Skall förvaras vid temperaturer över - 5°C

ANALYSE
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Flydende
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Flytande
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