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Producent/Tillverkare:
UPL Europe Ltd, Ramskovvej 11, DK-7550 Sørvad
Tel +45 76 66 03 00

Sprede- og klæbemiddel til nedsættelse af overfladespænding

Indeholder: Ethoxyleret alkohol
Brugsanvisning: SweDane Contact er et non-ionisk sprede- og 
klæbemiddel, der kan anvendes som tilsætning til produkterne:
Express, Harmony, Agil 100 EC, Reglone m.fl.
Læs altid de forskellige produktetiketters vejledning før tilsætning af 
sprede- og klæbemiddel.
SweDane Contact må ikke anvendes i væksthuse eller til 
prydplanter.
SweDane Contact tilsættes til sidst, når tanken er næsten fyldt op. 
Produktet er tilsat skumdæmper.
Doseringer pr. 100 l vand i blanding med:
Express ..................................50 ml MCPA ...................................100 ml
Harmony  ........................ 50-100 ml Reglone  ...............................100 ml
Agil 100 EC  ..........................100 ml Pirimor G  ...............................25 ml
Roundup og andre glyphosat-produkter  ............................................ 100 ml

Bortskaffelse
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt 
affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den 
tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes 
op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.
Omrystes før brug.
Opbevaring: Frostfrit.

Ett nonjoniskt vätmedel som tillsats till växtskyddsmedel

Innehåller: Etoxylerade alkoholer
Egenskaper: Vätmedel sänker sprutvätskans ytspänning så att 
vät förmågan ökas. Detta medför en ökad täckningsgrad och vidhäft-
ningsförmåga på växten och därmed ökar effekten av bekämpnings-
medlet.
Bruksanvisning: Läs alltid bruksanvisningarna för alla produkter 
innan du tillsätter Vätmedel.
Använd inte Vätmedel om det ej rekommenderas av tillverkaren. 
Överdosering kan medföra risk för skada på grödan.
Reglone  ............................................................................. 1 dl/100 l vatten
Ally, Express, Harmony, Glean  ......................1 dl/ha vid 200-300 l vatten/ha
Även vid tankblandingar med Astix, Optica, Duplosan och Starane.
Titus  .................................................................................................2 dl/ha
Roundup och andra glyfosat-produkter ..............................................1 dl/ha

Rengöring av sprutan: Dosering: 0,5 dl/100 l vatten. Vätmedel kan 
användas som tvättmedel när sprutan skall sköljas ur. Detta gäller 
särskilt för EC-formuleringar (emulsionskoncentrat). Läs alltid anvis-
ningen för rengöring på det använda preparatets etikett. Följ denna 
anvisning och komplettera med Vätmedel.
Omskakas: Vänd flaskan upp och ned ett par gångar före tömning.
Lagring: Frostfrit.

FARE / FARA
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. / 

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
H302 Farlig ved indtagelse. / Skadligt vid förtäring.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. / Orsakar allvarliga ögonskador.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. /  

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontakt-

linser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. /  
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-
linser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. /  
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. /
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Nødtelefonnr: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)
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