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FAREH318 Forårsager alvorlig øjenskade. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs etiketten før brug. 
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Opbevaring:
Renol bør opbevares 
frostfrit.

Renol®  Reg. vare- 
mærke tilhørende    
Nordisk Alkali AB

Brugsanvisning
Renol er en olie af vegetabilsk oprindelse, der 
anvendes til forbedring af virkningen ved ukrudtsbe-
kæmpelse.

Virkemåde
Ved anvendelse i blanding med ukrudtsmidler giver 
Renol en forbedret indtrængningsevne og derved en 
bedre virkning på ukrudtet. Renol har ingen ukrudts-
virkning, når det anvendes alene.

Anvendelse
I bederoer: Ved sprøjtning af bederoer afhænger 
Renol doseringen af temperaturen
10–15 °C 0,5 l Renol/ha
15–20 °C 0,25 l Renol/ha
Over 20 °C Ingen Renol tilsætning
Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. 
efter flere dage med høje temperaturer og blæst, 
anbefales det uafhængigt af temperaturen at tilsætte 
0,5 l Renol pr. ha.

I majs: Renol kan anvendes ved ukrudtsbekæmpelse, 
hvor olietilsætning anbefales. Dosering 0,5 l/ha.
Med Hussar: Når Hussar udsprøjtes alene anbefales 
det at tilsætte 0,5 l Renol pr. ha for at opnå højest mu-
lige effekt og bedste regnfasthed. Renol er den olie 
som i tests har givet de bedste resultater i blanding 
med Hussar. Ved anden anvendelse af Hussar: Læs 
brugsanvisningen for Hussar før blanding med olie 
eller spredemiddel.
Andre anvendelser af Renol sammen med ukrudts-
midler eller insektmidler bør kun ske, hvor en sådan 
anvendelse er afprøvet.

Tilberedning af sprøjtevæske
Sprøjten fyldes med vand, sprøjtemiddel tilsættes 
som angivet for de valgte produkter og til sidst tilsæt-
tes Renol under omrøring. Den færdige sprøjtevæske 
udsprøjtes straks efter opblandingen, og omrøring 
holdes i gang til alt er udsprøjtet.

Tom emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsord-
ning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaf-
fes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør 
skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i 
sprøjtevæsken.

Indhold:
Vegetabilsk olie, 
modificeret  
vegetabilsk olie 
samt emulgatorer.
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