
Roundup Kant en KlaaR extRa 1 ltR spRayeR

onKRuIdVRIJ

BestRIJdt Van Blad tot WoRtel

speciaal voor hardnekkige onkruiden zoals distels, zevenblad, kweekgras, japanse 
duizendknoop etc.

Roundup® Ready to use

aard van het preparaat : vloeistof 
toelatingsnummer : 10867N  
Werkzame stof : 7,2 g/l glyfosaat 
W part 4

WettelIJK GeBRuIKsVooRsCHRIFt

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidsbestrijdingsmiddel voor de pleksgewijze 
toepassing op het aanwezige onkruid.

1. a)  Op permanent onbeteeld terrein op half-open en open verharde oppervlakken (grind, gravel, 
schelpen, grasbetontegels of andere tegels met voegen en grasbetonstenen of andere 
stenen met voegen);

    b) Op onverharde paden en terrassen alsook onder hekwerken, afrasteringen en hagen.

2. In beplantingen, onder struiken, hagen en tussen sierplanten of moestuin.

Niet toepassen over oppervlaktewater of afvoerkolken. Het middel is uitsluitend bestemd voor 
niet-professioneel gebruik. Dit middel mag uitsluitend worden gebruikt in de privésfeer, en mag 
niet worden gebruikt op voor het publiek toegankelijke plaatsen, op de werkplek of op terrein dat 
bestemd is voor bedrijfsuitoefening. 

GeBRuIKsaanWIJZInG

Het middel is een onkruidsbestrijdingsmiddel dat klaar is voor gebruik. Het middel is bedoeld 
voor de pleksgewijze toepassing op het aanwezige onkruid op permanent onbeteeld terrein en in 
beplantingen. Het middel bestrijdt de meeste éénjarige en meerjarige onkruiden (bijv. kweekgras, 
zevenblad, netels). Mossen en paardestaart worden niet bestreden. Het ideale gebruiksmoment 
voor hardnekkige wortelonkruiden is vanaf augustus. De werkzame stof kan in deze periode 
goed doordringen tot in de diepste wortels. Hierdoor kan het middel optimaal zijn werk doen 
en worden de onkruiden op de meest effectieve manier bestreden. Het middel wordt door de 
bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Het wordt na contact met 
de grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Spuit bij groeizaam en droog weer. Regen binnen de 
6 uur na de bespuiting kan de werking nadelig beïnvloeden. 24 uur na toepassing zijn de eerste 
effecten waarneembaar.

toepassInG

De onkruiden licht bevochtigen; afdruipen moet worden voorkomen; maximum 25 ml vloeistof per 
m² te bestrijden onkruid. Planten, struiken, bomen enz. die rechtstreeks of na overwaaien met het 
middel in contact komen, worden gedood of beschadigd. Werk dus nauwkeurig en spuit alleen 
op de bladeren van de te bestrijden onkruiden. Spuit bij windstil weer, voorkom overwaaien.



VeIlIGHeIdsaanBeVelInGen

Middel en oplossingen ervan niet opslaan of laten overstaan in gegalvaniseerde of metalen tanks, 
omdat daardoor een zeer brandbaar gas kan ontstaan (niet roken!). Volg de gebruiksaanwijzingen 
om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

nIet op sIeRplanten en GaZons toepassen
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