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Additiv til plantebeskyttelsesmidler. Al anden anvendelse 
er forbudt, hvis der ikke findes en tilladelse.

Kun til erhvervsmæssig anvendelse.

Ikke farligt produkt eller blanding ifølge EU-forordning 
1272/2008.

Opbevares utilgængeligt for børn.
Følg brugsanvisningen for at undgå risici for menneskers 
sundhed og miljøet.
Foruren ikke vandet med produktet eller dets emballage. 
(Rengør ikke sprøjteudstyr i nærheden af vandløb. Undgå 
forurening via afvanding fra gårdspladser og veje).

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

PR nummer: 4378677 
 

Nettoindhold: 5 L 

 
Syngenta Nordics A/S 
Strandlodsvej 44, 2300 København S,
Tlf. 32 87 11 00

Batchnr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.
Udløbsdato: 3 år efter produktionsdato.
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BRUKSANVISNING

GODKENDT ANVENDELSE
ELASTO® G5 kan kun bruges som et additiv til herbicider, insekticider, fungicider og 
vækstregulatorer til dyrkning af prydplanter og pleje af græsplæner.
Enhver anden brug er forbudt, medmindre der foreligger en godkendelse.

AFGRØDE, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT

AFGRØDE DOSERING ANMÆRKNING
Dyrkning af prydplanter 
Plænepleje

250 ml pr. 100 liter 
sprøjteopløsning  
(0,25 % v/v)

Maks. antal behandlinger: Følg de instruktioner, 
der gælder for plantebeskyttelsesmidlet. 

Behandlingsfrist: Følg instruktionerne, der gælder 
for plantebeskyttelsesmidlet.

OPTIMALE VIRKNINGSFORHOLD
Instruktionerne på plantebeskyttelsesetiketten skal følges og prioriteres over instruktio-
nerne på Elasto G5-emballagen.
Elasto G5 bør kun anvendes, hvor pH-værdien er 3,0-9,0.

VIRKEMÅDE OG VIRKNINGSSPEKTRUM
Elasto G5 forbedrer effekten af forskellige plantebeskyttelsesmidler. Produktet optimerer 
midlets evne til at vådes ned og spredes jævnt på planterne. Det forbedrer kontakten 
mellem sprøjtedråberne og pesticiderne og øger plantens evne til at absorbere plante-
beskyttelsesmidlet.

TANKBLANDING
Med vores nuværende viden er Elasto G5 fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, 
insekt-, ukrudts- og stråforkortelsespræparater samt mikronæringsstoffer af god 
kvalitet.
Fysisk blandbar betyder, at der ikke forekommer udfældning. Forskellige faktorer som 
vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mv. kan påvirke blandingen. Lav derfor altid 
en prøveblanding først. Læs altid instruktionerne for hvert præparat inden brug.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

ADDITIV
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SPRØJTETEKNIK, RENGØRING M.M.

Tilberedning af sprøjtevæske
Bland ikke mere sprøjtemiddel end det, der kræves til behandling. Fyld tanken halvt 
op med vand. Tilsæt præparaterne separat og resten af vandet under omrøring. 
Sprøjtevæsken skal være under konstant omrøring under transport og sprøjtning. Brug 
altid beskyttelsesudstyr, når du håndterer koncentrerede præparater og sprøjtevæske. 
Koncentreret præparat eller sprøjtevæske må under ingen omstændigheder komme i 
afløb, åer eller andre vandkilder.

Tilsæt præparaterne separat. Tilføj Elasto G5 som sidste trin i blanding af sprøjteopløs-
ningen.

Følg de generelle sikkerhedsinstruktioner vedrørende kemikalier. Tag de beskyttelses-
foranstaltninger, der er angivet for plantebeskyttelsesmidlet. Hvis sikkerhedsinstruktionerne 
på additivetiketten adskiller sig fra dem, der er angivet på plantebeskyttelsesmidlet, skal 
du følge de strengeste instruktioner.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for 
affaldshåndtering (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere 
kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bort-
skaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

OPBEVARING
Frostfrit 
Opbevares tæt forseglet i original emballage.
Temperaturen må ikke overstige 50 ºC.

FØRSTEHJÆLP
Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå at indånde produktet.
Vask med sæbe og vand, hvis produktet kommer i kontakt med huden.
Skyl grundigt med varmt vand, og søg hjælp, hvis nogen får produktet i øjnene.
Hvis nogen har inhaleret produktet, skal personen tages udenfor, og hjælp tilkaldes.
Kontakt straks en læge, hvis nogen har slugt produktet.
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BEMÆRK
Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til 
myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes 
forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt 
skader, herunder følgeskader, opstået gennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og 
anvendelse af produktet.
Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, 
resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

Se yderligere oplysninger om produktet på vores website 

DK: Registrerede varemærker
Syngenta Group Company: ELASTO®
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Additiv til plantebeskyttelsesmidler. Al anden anvendelse 
er forbudt, hvis der ikke findes en tilladelse.

Kun til erhvervsmæssig anvendelse.

Ikke farligt produkt eller blanding ifølge EU-forordning 
1272/2008.

Opbevares utilgængeligt for børn.
Følg brugsanvisningen for at undgå risici for menneskers 
sundhed og miljøet.
Foruren ikke vandet med produktet eller dets emballage. 
(Rengør ikke sprøjteudstyr i nærheden af vandløb. Undgå 
forurening via afvanding fra gårdspladser og veje).

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

PR nummer: 4378677 
 

Nettoindhold: 5 L 

 
Syngenta Nordics A/S 
Strandlodsvej 44, 2300 København S,
Tlf. 32 87 11 00

Batchnr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.
Udløbsdato: 3 år efter produktionsdato.




