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5 L

VAARA / FARA
EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutu-

vien vaarojen välttämiseksi. / För att undvika risker för människors 
hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

H302 Haitallista nieltynä. / Skadligt vid förtäring.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. / Orsakar allvarliga ögonskador.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. /  

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean 

minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka 
huuhtomista. /  
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. /  
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja pakkaus viemällä asianmukaiseen 
jätepisteeseen. / Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfalls
anläggning.

Hätäpuhelinnumero: Alarm 112, Myrkytystietokeskus 094711 ja 09471 977
Nödtelefonnummer: Alarm 112, Giftinformationscentralen 094711 och 09471 977

OMINAISUUDET
Viljelyohjelma kiinnite on isodekyylialkoholietoksilaattia sisältävä 
kiinniteaine, joka parantaa torjuntaaineiden tehoa.
Tuotteen käyttömäärä vaihtelee käyttökohteittain.
KÄYTTÖ
Lue aina valmisteiden käyttöohjeet ennen kuin lisäät Viljelyohjel
ma  kiinnitettä.
Älä käytä Viljelyohjelma kiinnitettä jos valmistaja ei suosittele 
kiinnitteen käyttöä. Yliannostus lisää viljelykasvin vioitusriskiä.
Viljelyohjelma  kiinnitettä käytetään kasvinsuojeluaineiden 
kanssa niiden käyttöohjeiden mukaan.
Käyttömäärä on 0,10,2 l/200 l vettä/ha.
Glyfosaattivalmisteiden, esim. Roundup Bion kanssa Viljely
ohjelma kiinnitettä käytetään 0,5 l/200 l vettä/ha etiketissä 
mainituissa käyttökohteissa.
KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVA
Viljelyohjelma kiinnite lisätään ruiskun säiliöön voimakkaasti se
koittaen vasta torjuntaaineen lisäämisen jälkeen, kun säilössä on 
tarvittava määrä vettä. Käytä sopivaa suojavaatetusta ja silmien ja 
silmien tai kasvojensuojainta.
RAVISTETTAVA
Käännä kannu ylösalaisin muutamia kertoja ennen tyhjennystä.
Alin varastoimislämpötila + 0° C.

EGENSKAPER
Viljelyohjelma vätmedel innehåller isodekylalkoholetoksilat, 
som sänker sprutväskans ytspänning så att vätformågan ökas. 
Detta medför en ökad täckningsgrad och vidhäftningsförmåga på 
växten och därmed ökar effekten av bekämpningsmedlen.
BRUKSANVISNING
Läs alltid bruksanvisningarna för alla produkter innan du tillsätter 
Viljelyohjelma vätmedel.
Använd inte Viljelyohjelma vätmedlet om det ej rekommenderas 
av tillverkaren. Överdosering kan medföra risk för skada på 
grödan.
Viljelyohjelma vätmedel används med växtskyddsmedlen enligt 
deras bruksanvisning. Dosering: 0,10,2 l/200 l vatten/ha.
Med glyfosatpreparaten t.ex. Roundup Bio, dosering 0,5 l/200 l 
vatten/ha enligt preparatens bruksanvisning.
OBS
Tillsätt Viljelyohjelma vätmedel i behållaren efter bekämp
ningsmedlen medan blandning pågår och då hela den behövliga 
vattenmängden är i behållaren. Använd lämplig skyddsutrustning 
samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
OMSKAKAS
Vänd flaskan upp och ned ett par gånger före tömning.
Lägsta lagringstemperatur 0° C.

Kiinniteaine torjuntaaineiden tehon lisäämiseksi Ett nonjoniskt vätmedel som tillsats till växtskyddsmedel


