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R I K K A K A S V I E N  T O R J U N T A - A I N E

SÄÄSTÖPAKKAUS

3
TEHOAA

TUNNISSA

Ei sisällä glyfosaattia*/Glyfosatfritt*

Rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan

SNABBVERKANDE & KRAFTFULL
Mot alla typer av ogräs, mossa och alger.

SPEED
NOPEAVAIKUTTEINEN
& TEHOKAS



AVAA TÄSTÄ/ÖPPNA HÄR

Speed 

-

Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue 
merkinnät ennen käyttöä. Noudata 
käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvien vaarojen 
välttämiseksi.

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten 
före användning.  För att undvika risker för 
människors hälsa och för miljön, följ 
bruksanvisningen. 

Tehoaine/Verksamt ämne: pelargonihappo/-
pelargonsyra 31 g/l (3,1 % w/w)

Valmistetyyppi/Produkttyp: AL

Käyttäjärhmä: Kuluttajakäyttäjät

Användargrupp: Hobbyanvändning

3LNettotilavuus/ Nettoinnehåll:

5349/1099

� Rikkakasvien torjuntaan 
Käyttötarkoitus: Rikkakasvien, sammalien ja levien torjun- 
taan puisto- ja pihakäytäviltä, puiden alustoilta ja koristekas-
vien ympäriltä.
Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vettä tuotteella tai 
sen pakkauksella. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluai-
ne viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, 
huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepistee-
seen. 
Enisaputoimenpieet: Yleiset ohjeet: Vie aineelle altistunut 
raittiiseen ilmaan. Höyryjä hengittänyt viedään raittiiseen 
ilmaan. Jos tulee oireita, mentävä lääkäriin. Aineen jouduttua 
iholle pestävä heti vedellä ja saippualla. Jos kemikaalia 
joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka 
huuhtomista. Nieleminen: Potilas viedään lääkäriin.

Bekämpningsmedel mot ogräs
Ändamål: För bekämpning av ogräs, mossor och alger på 
park- och gårdsgångar, under träd och runt prydnadsväxter.
Förebyggande av miljöskador: Förorena inte vatten med 
produkten eller dess förpackning. Överblivet oanvändbart 
växtskyddsmedel lämnas till insamlingsplats för farligt 
avfall. Tomma ursköljda förpackninag lämnas till en behörig 
avfallsstation.
Åtgärder vid första hjälpen: Allmän information: För ut den 
skadade i friska luften. Vid inandning: Sörj för frisk luft. Vid 
ev. symptom, kontakta läkare. Vid hudkontakt: Tvätta 
genast med tvål och vatten. Vid ögonkontakt: Skölj noga 
med vatten i �era minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om 
det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation, 
kontakta läkare.

Luvanhaltija/Tillståndsinnehavare:
W. Neudor� GmbH KG · An der Mühle 3
31860 Emmerthal · Saksa/Tyskland

Edustaja Suomessa/Representant i Finland: 
Oy Transmeri Ab 

Kuluttajapalvelu / Konsumentservice: 
Puh / Tel 0800 922 99, klo / kl 13-15 

Rekisterinumero/Registernummer: 3539

www.roundup.�

Kuinka käyttää / Hur man använder sprutan:
 Suositellaan käsineiden, pitkien housujen ja sopivien kenkien käyttöä. 1. Leikkaa varoen valkoinen muovinauha, jolla suihkutin on kiinni kanisterin sivussa. 2. Vedä suihkuttimen alaosassa oleva punainen liitin 

ulos.  3. Paina punainen liitin kiinni kierrekorkissa olevaan reikään. Purista keltaista korkkia molemmilta puolilta nuolien “1” osoittamista kohdista ja käännä vastapäivään nuolen “2” mukaisesti. 4. Käännä 
suihkuttimen valkoinen kärki suihkutusasentoon tai kohdistusasentoon samanaikaisesti kun painat liipaisinta. 5. Suihkuta painamalla liipaisinta. Käsittele rikkakasvit noin 50cm etäisyydeltä kevyesti 

suihkuttamalla, jolloin vältät aineen valumisen pois kasvin pinnalta. Käsiteltyäsi kasvin/ alueen, käännä lopuksi suuttimen valkoinen kärki “STOP” asentoon kääntämällä myötäpäivään, kunnes kuulet klik -äänen. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt 
valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 7.8.2019.
Godkänd av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) 7.8.2019.

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä/ Batchnr.
och produktionsdatum: Katso pullo/Se �askan

Roundup® on rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään lisenssillä. 
Roundup® är ett registrerat varumärke som används under licens. 

*Tämä lause on lisätty erottamaan tuote muista Roundup-tuotteis-
ta, jotka saattavat sisältää glyfosaattia.
*Denna mening är tillsatt för att skilja åt produkten från andra 
produkter som eventuellt innehåller glyfosat

� Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä suositellaan käytettäväksi kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili).

Käyttöohje
Tehoaa mm. voikukkiin, ratamoihin, pihatähtimöön, nokkoseen ja ohdakkeeseen sekä muihin rikkakasveihin. Speed hävittää myös 
vuohenputken ja peltokortteen. Tehoaa hyvin myös alhaisissa lämpötiloissa. Vaikuttava aine on luonnossa esiintyvä rasvahappo. 
Käsiteltyjä alueita voi käyttää - myös kotieläimet - heti aineen kuivumisen jälkeen.

Ravistettava hyvin ennen käyttöä!
Kasvinsuojeluaine on heti valmis sumutettavaksi yksittäisille kasveille tai rikkaruohoalueelle. Sumuta 100 ml/m² rikkaruohojen 
valtaamille alueille. Yksittäisille kasveille riittää 30-40 ml/m².

Käyttöalueet
Yksi- ja kaksisirkkaiset rikkakasvit koristekasvien ja koristepuiden alla avomaalla. Yksi- ja kaksisirkkaiset rikkakasvit teillä ja puiden 
alustoilla viljelemättömillä alueilla. Levät ja sammaleet teillä ja puiden alustoilla viljelemättömillä alueilla.

Rikkakasvit sumutetaan kauttaaltaan, koska vain suoraan sumutetta saaneet kasvinosat kuolevat. Rikkakasvien tulee olla 
sumutettaessa kuivia. Käsittely mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvun aikana.

Käsittelyn toisto 
Jos rikkakasvit kasvavat uudestaan, täytyy suorittaa uusintakäsittely. Korkeintaan 6 käyttökertaa kasvukauden aikana. 
Koristekasveille ja sammaleille korkeintaan neljä käyttökertaa. 

Huomautukset:
Vaarallista kaikille viljelykasveille sekä havu- ja lehtipuille, jos ruiskutetta joutuu puutumattomiin kasvinosiin. Kosketusvaikutteinen, 
aiheuttaa rikkakasvien vihreisiin osiin polttovioituksen. 
Speed rikkakasvien torjunta-aineella ruiskutettuja alueita ei pidä käyttää samana päivänä, jotta aine saa rauhassa vaikuttaa 
rikkakasveihin. Sen jälkeen alueita voi käsitellä ja tehdä istutuksia normaaliin tapaan. Aineesta ei jää ruosteenpunaisia jälkiä 
pihalaattoihin, basalttikiveen tai pesubetoniin. Mahdolliset käytöstä jääneet valkoiset jäljet häviävät sateessa. Muissa materiaaleissa 
yhteensopivuus on syytä tarkistaa. Ei saa käyttää muovilaattoihin. Pakkausten uudelleenkäyttö kielletty.

 Skyddsanvisningar: Vid hantering av preparatet rekommenderas användning av kemikaliebeständiga skyddshandskar 
(t.ex. nitril).

Bruksanvisning: E�ektivt mot bl.a. maskros, groblad, våtarv, nässla, tistel och andra ogräs. Speed är också mycket e�ektivt mot 
kirskål och åkerfräken. E�ektivt också i låga temperaturer. Det verksamma ämnet är en naturlig fettsyra. De behandlade områdena 
kan användas, också av husdjur, omedelbart efter att ämnet har torkat.

Omskakas ordentligt före användning! Växtskyddmedlet är färdigt att användas på växter eller ett ogräsområde. Spruta 100 ml/m2 
på områden som är övervuxna med ogräs. För enskilda växter räcker 30-40 ml/m2.

Användningsområden
Ett- och tvåhjärtbladiga ogräs under prydnadsväxter och träd på friland. Ett- och tvåhjärtbladiga ogräs på vägar och under träd i icke 
odlade områden. Alger och mossor på vägar och under träd i icke odlade områden.

Ogräs besprutas genomgående, eftersom enbart de delar som får direkt besprutning dör. Ogräsen måste vara torra vid besprutningen. 
I mån av möjlighet ska behandlingen utföras under den tidiga växtperioden.

Upprepning av behandlingen
Om ogräset växer på nytt måste behandlingen upprepas. Högst 6 behandlingar under växtperioden. Högst 4 behandlingar för 
prydnadsväxter. För bekämpning av mossa rekommenderas högst fyra behandlingar.

Anmärkningar:
Farligt för alla kulturväxter och barr- och lövträd om medlet hamnar på oförvedade växtdelar. Kontaktverkande medel, orsakar 
brännskador på ogräsväxters gröna delar.
De områden som besprutas med ogräsmedlet Speed bör inte användas under samma dag så att medlet kan påverka ogräsen ostört. 
Efter detta kan områdena behandlas och planteras som vanligt.
Ämnet lämnar inte roströda spår på gårdsplattor, basaltsten eller betongplattor. Eventuella vita spår som blivit kvar efter 
användningen försvinner vid regn. Det ¬nns skäl att testa förenlighet med andra material innan avändning. Får inte användas på 
plastmattor.




