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MERO

®

Penetreringsolje

Vegetabilsk olje til tankblanding med Atlantis, Gratil, Hussar OD, Hussar Tandem OD, MaisTer og Sekator.
Sammensetning:
Metyl- ester av rapsolje .....................................733 g/ l
Uraffinert rapsolje ................................................70 g/ l
Etoxy tridecanol.................................................100 g/ l
ADVARSEL

NO85768034A

5 liter

Irriterer huden.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se
avfallshåndtering).
AVGIFTSKLASSE: 0
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Bruksrettledningen må følges, slik at man
unngår risiko for menneskers helse og
miljøet. Det er forbudt å bruke Mero® i
strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

DOSERING
Atlantis
:
Gratil
:
:
Hussar OD
Hussar Tandem OD :
MaisTer
:

50 ml per daa.
50 ml per daa.
50 ml per daa.
50 ml per daa.
Bruk 200 ml Mero til 15 g
MaisTer per daa.
: 50 ml per daa.

Sekator
BRUKSOMRÅDE
Mero er tillatt brukt i tankblanding med Atlantis, Gratil, Hussar OD, Hussar Tandem FORSIKTIGHETSREGLER
Benytt vernehansker av nitril/ neopren av
OD, MaisTer og Sekator.
god kvalitet, ansiktsskjerm og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet.
VIRKEOMRÅDE
Ved langvarig sprøyting og når det er fare for
Mero er et additiv til plantevernmidler.
innånding av aerosoler skal helmaske med
kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsølte
VIRKEMÅTE
Mero er en blanding av emulgerbare, vege- klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask
tabilske oljer som danner en stabil blanding hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller
med vann. Mero påvirker plantenes vokslag avbrytes.
slik at det oppnås større og raskere opptak
av de kjemiske midlene. Sprøytevæska blir Ved uhell eller mistanke om forgiftning
dessuten jevnere fordelt og hefter bedre til kontakt lege eller Giftinformasjonen
tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).
bladoverflata.
RENGJØRING
Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med
Mero skal tilsettes til slutt når sprøyta er vann og innholdet tømmes i sprøytetanken.
tilnærmet fylt opp og under kraftig om- Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5
røring.
ganger med vann og sprøytes ut i henhold til
Følg ellers anvisningene på etikettene for bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med
vann etter bruk på et sted som ikke gir fare
de produkter hvor Mero er tillatt brukt.
BRUKSRETTLEDNING
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for forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat for
sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres
med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.
AVFALLSHÅNDTERING
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke
rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.
LAGRING
Lagres frostfritt.
MERK
Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den
ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte
eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt
ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.
® is a registered trademark of the Bayer Group
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