Ansvar och miljö

Immaterialrätt

Rengöring av sprututrustningen

Katalogen innehåller text, varumärken och varukännetecken
som skyddas av immaterialrättsliga regler. Katalogens innehåll tillhör Nordisk Alkali AB och våra samarbetspartner
och får inte användas utan skriftligt tillstånd av annan utan
endast genom denna katalog.

Gör de första ursköljningarna av spruttanken direkt i fält.
Därefter kan tanken fyllas med vatten för utvändig rengöring av sprututrustningen. Denna rengöring bör ske på säker
plats, t ex. biobädd eller behandlad mark/gröda. Sköljvattnet
får under inga omständigheter förorena avlopp, brunnar,
åar, dammar etc. Det är viktigt att med grundlig rengöring
eftersom även små mängder kan skada känsliga grödor.

Informationen uppdateras löpande och kan därför i vissa
fall vara inaktuell. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Katalogen är avsedd för information. Produktens etikett
gäller som produktansvar och därför är det viktigt att följa
etikettens anvisningar före användning.

Odlarrisk
Rekommendationerna för produkternas användning är
utarbetade genom fältförsök med normal variation av
yttre betingelser. Tillverkaren fråntar sig ansvaret för oförutsedda omständigheter beträffande väder, jordart, resistens, användningssätt, blandning med andra produkter,
nya sorter och andra faktorer som kan påverka produktens effekt. Sådana faktorer kan ge oönskade symptom
på grödan eller försämra effekten.
Minskad dosering ger alltid osäkrare effekt och förutsätter optimala betingelser för att omsprutning skall undvikas. Preparatleverantören kan inte heller hållas ansvarig för
skada som uppkommer genom slarv eller oskicklig användning av produkten eller omständigheter vilka inte kunnat
förutses vid preparatets registrering och marknadsföring.
Eftersom produkternas användning och handhavande ligger utanför vår kontroll, tar vi inte ansvar för eventuell skada.
Varans kvalitet garanteras endast om den erhållits och förvarats i sluten originalförpackning.

Tillredning och sprutteknik
Bered inte mer sprutvätska än vad som går åt för den tilltänkta behandlingen.

Spruta ut sköljvattnet på behandlad gröda. Mer omsorgsfull rengöring kan därefter göras med sprutrengörningsmedel och vatten. Spruta ut tvättvattnet på lämplig mark
som ej odlas eller töm i särskild behållare.

Avfallshantering
Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall
och ska destrueras i enlighet med gällande lagstiftning.
Rengjort tomemballage (skölj minst tre gånger med vatten) och ytteremballage som ej har varit i direkt kontakt
med medlet kan lämnas för energiåtervinning.

Miljö
Importörer eller de som säljer har ett ansvar att tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar samt ansvar
för att de återvinns och då främst till energiåtervinning.
Tom förpackning får inte återanvändas.
Nordisk Alkali är anslutna till Svep Returs insamlings- och
återvinningssystem för plastförpackningar (www.svepretur.se).

Varumärke
Ingen annan än ägaren till ett registrerat varumärke får använda
sig av detta såvida inte avtal finns. Varumärkesintrång kan
utdömas med skadestånd eller i vissa fall straff. Mer information finner du bland annat hos Patent- och registreringsverket, www.prv.se

Skaka flaskan/dunken väl före användning. Fyll sprutan till
hälften med rent vatten och tillsätt därefter den mängd
preparat som behövs.

Produktkatalog

Fyll därefter upp tanken till önskad mängd. Sprutan ska vara
funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten
så att bommen går så stabilt som möjligt. Vindavdrift kan
skada annan växtlighet.
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Läs alltid etiketten före användning
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