
5 l 

Kruseg. 19 | 212 25 Malmö | Sverige | Tel: +46 (0)40 680 85 30 | info@nordiskalkali.se | www.nordiskalkali.se

A
D

J
U

V
A

N
T

Penetreringsolja
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FARAH318 Orsakar allvarliga ögonskador.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 
P103 Läs etiketten före användningen. 
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten  
i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. 
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Lagras frostfritt

Innehåll: 
Vegetabilisk olja, 
modifierade  
vegetabiliska oljor 
samt emulgatorer.

Renol®: Registrerat  
varumärke tillhörande  
Nordisk Alkali AB

Användningsområde
Renol är en koncentrerad penetreringsolja av vegetabiliskt 
ursprung som användes till att förbättra verkningssättet 
för ogräspreparat och insektsmedel.

Bruksanvisning
Renol ger till skillnad från andra oljor en mycket stabil 
blandning med vatten. Renol ger en förbättrad inträng-
ning i ogräsens blad i blandning med ogräsmedel och 
därmed en bättre ogräseffekt. Dessutom uppnås en bättre 
vidhäftning och fördelning av sprutvätskan på bladen. 
Renol har ingen ogräseffekt när den användes ensamt. 

Dosering
Betor: När Renol användes ihop med ogräspreparat i 
betor är dosen helt beroende av temperaturen. 
10–15 °C 0,5 l/ha 
15–20 °C 0,25–0,3 l/ha 
över 20 °C Ingen tillsats av Renol
OBS Om plantorna har utvecklat ett kraftigt vaxskikt efter 
flera dagar i rad med höga temperaturer och blåst skall 
alltid Renol 0,5 l/ha tillsättas till ogräspreparaten obero-
ende av temperaturen vid behandlingstidpunkten.

Fruktodling: Vid användning i fruktodling rådgör med din 
preparatleverantör.
Stråsäd: Dos 0,25–0,5 l/ha.

Tillredning
Vid tillberedning av sprutvätskan fylls sprutan med vatten 
och preparaten tillsätts som det är angivet för de valda 
produkterna och till sist tillsätts Renol under omrörning.

Avfallshantering
Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall 
och ska destrueras i enlighet med gällande lagstift-
ning. Rengjort tomemballage (efter minst 3 sköljningar 
med vatten) och ytteremballage som ej har varit i direkt 
kontakt med medlet kan lämnas på närmaste återvin-
ningscentral för energiåtervinning. Tom förpackning får 
inte återanvändas. Rengjord förpackning kan lämnas till 
SvepRetur (www.svepretur.se).


