
Oplysningerne og forskrifterne på etiketten er så vidt vides korrekte på pakkedatoen. Idet vi ikke har nogen kontrol over opbevaring, transport og brug af produktet, giver vi ingen garanti for resultatet. 
Derudover bærer vi intet ansvar for eventuelle skader, som opstår på grund af opbevaring, transport og anvendelse. Salget af produktet underligger SURfaPLUS Tradings generelle vilkår og betingelser. 
Se også www.surfaplus.com

Denne emballage er industriaffald, forudsat at den rengøres i henhold til gældende bestemmelser.

Elasto G5 

Brugsforskrift
Produktet må udelukkende bruges som additiv 
ved tilsætning til plantebeskyttelsesmidler.

Brugsanvisning
Elasto G5 er et additiv på polyglycerolbasis. Elasto 
G5 forbedrer planters optagelse af en række 
aktive stoffer. Dermed kan Elasto G5 forbedre 
effekten af f.eks. herbicider og vækstregulerende 
midler.

Bemærk: Er der på plantebeskyttelsesmidlets 
etiket en anvisning om brug af additiver, skal 
disse følges. Elasto G5 er et additiv, der er 
skånsomt overfor planter. Men det skal alligevel 
bruges med omhu. Ved den første anvendelse af 
Elasto G5, skal det først afprøves på et mindre 
område, inden man går over til at bruge det i stor 
målestok.

Anvendelse
Herbicider
Elasto G5 kan forbedre effekten af f.eks. 
herbicider, glyphosat, nicosulfuron og 
rimsulfuron.

Vækstregulerende midler 
Elasto G5 kan forbedre effekten af chlormequat 
(f.eks. på julestjerner) og daminozid (Hortensia, 

Sikkerhedsfor- 
skrifter 

Elasto G5 er i 
henhold til EU-
direktiverne ikke et 
farligt middel.
Det anbefales at 
overholde almene 
sikkerhedsregler for 
brugen af kemikalier. 
Undgå kontakt med 
hud og øjne.
Ved kontakt med 
huden skal der 
omgående vaskes 
med vand og sæbe.
Ved kontakt med 
øjnene skal de 
skylles grundigt   
med varmt vand.
Ved indtagelse skal 
der omgående 
søges lægehjælp.
Opbevares 
utilgængeligt for 
børn.

Petunia, Bacopa, Campanula, Platycodon, 
solsikker, hornvioler, Krysantemum, Dahlia, 
Dahlia Dahlietta, Solanum rantonettii og 
Lavendel). 

Under overskriften Trading på siden www.
surfaplus.com findes aktuelle oplysninger om 
de midler, som Elasto G5 kan kombineres med, 
testresultater og andre oplysninger.

Klargøring af sprøjtemiddel
Er der på plantebeskyttelsesmidlets etiket en 
anvisning om brug af additiver, skal disse følges. 
Vi anbefaler at tilføje Elasto G5 efter klargøringen 
af sprøjtemidlet. Efter tilføjelsen af additiv skal 
der røres godt rundt i blandingen. 

Det anbefales at tilføje Elasto G5 i en 
koncentration på 250 ml per 100 liter (0,25 %).
Hvis det ønskes kan koncentrationen øges 
til 500 ml per 100 liter (0,5 %). Ved forhøjet 
koncentration anbefales det først at foretage en 
prøvebehandling.

Opbevaring
Opbevares frostfrit i originale emballage.


