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

Distributør:
DLA Agro, Kornmarken 1, DK-8464 Galten
Tel +45 88 87 50 00

Aktivt stof: Alkohol ethoxylat
Brugsanvisning: Agropol er et non-jonisk sprede-/klæbemiddel, der kan tilsættes en række plante-
beskyttelsesmidler. Agropol nedsætter overfladespændingen i sprøjtevæsken. Derved får man en bedre 
fordeling af sprøjtevæsken på bladoverfladen og en større vedhæftning. Agropol virker derfor effekt-
forstærkende, og kan sikre bedre effekt under mindre gunstige sprøjtebetingelser, f.eks. hvor man skal 
sprøjte på voksbelagte bladoverflader, som er vanskelige at befugte, eller på voksbelagte insekter som 
f.eks. kållus, hvor sprøjtevæsken ellers preller af.
Doseringer:
Ally/Nicanor  ......................................................................................................  50 ml pr. 100 l vand
(Anbefales kun til Ally/Nicanor, hvis det er meget tørt vejr. Ikke i blanding med yderligere produkter).
Express  .............................................................................................................  50 ml pr. 100 l vand
Harmony Plus - i korn  .......................................................................................  50 ml pr. 100 l vand
Harmony SX - i græs  ........................................................................................  100 ml pr. 100 l vand
Agil 100 EC  .......................................................................................................  100 ml pr. 100 l vand
Roundup og andre glyphosatprodukter  ...........................................................  100 ml pr. 100 l vand
Andre plantebeskyttelsesmidler  .......................................................................  25-100 ml pr. 100 l vand
Agropol anvendes kun sammen med andre plantebeskyttelsesmidler, når der til det pågældende middel 
anbefales at bruge et non-jonisk sprede-/klæbemiddel. I de tilfælde følges produkt-etikettens vejledning.
Agropol må ikke anvendes på planter i væksthuse eller på prydplanter på friland.
Agropol tilsættes til sidst, når tanken er næsten fyldt op.
Bortskaffelse: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme behol-
dere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.  
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.
Opbevaring: Frostfrit.
Omrystes før brug.

FARE
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og 

miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler 

for affaldshåndtering.

Nødtelefonnr: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
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