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Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante-
beskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr vækstår (1. au-
gust – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produk-
ter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron 
eller thifen-sulfuron-methyl (SPe1).
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte 
organismer, der lever i vand (SPe3).
Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt 
produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Ukrudtsmiddel 
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes 
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

D
K

80
03

32
49

B

Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Telefon 45 23 50 00
www.cropscience.bayer.dk

Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft.
Hud:  VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352). 
 Ved hudirritation: Søg lægehjælp (P332+P313).
 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen (P362).
Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle  
 kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338) 
 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).        
Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). 
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