
Express SX® 

ILLGRESISEYÐIR 

EINGÖNGU ÆTLUÐ TIL NOTKUNAR Í ATVINNUSKYNI - 

PLÖNTUVERNDAREFNI GEGN ILLGRESI Í KORNI MEÐ EÐA ÁN 
SKJÓLSÁNINGAR Á GRASFRÆI. 

Gildir frá 26. nóvember 2015: Þetta plöntuverndarefni er aðeins ætlað fagfólki í 
atvinnuskyni og krefst gildrar heimildar. 

Umboðsaðili: Kemi ehf, Tunguhálsi 10, 110 Reykjavík, Sími 415 4000, www.kemi.is

Viðvörun 
Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu fyrir heilbrigði manna og 

umhverfið (EUH 401). 

• Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð (H317).

• Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif (H410).

• Gætið þess að anda ekki inn úða (P261).

• Notið hlífðarhanska (P280).

Hafið í huga að reglur gilda um meðhöndlun og útsetningu fyrir plöntuverndarvörum. 
Frekari upplýsingar má finna á viðeigandi öryggisblaði.  

Brot á neðangreindum fyrirmælum getur varðað refsingu: 

Eingöngu til notkunar gegn illgresi í korni með eða án skjólsáningar á grasfræi. 

Ekki skal dreifa í korn, eða korn og skjólsáningu með grasfræi, síðar en 6 
vikum fyrir skurð, og ekki síðar en 4 vikum fyrir skurð ef um heilsæði er að 
ræða.  

Ekki má nota meira magn en notkunarleiðbeiningar segja til um. 
Mesta skömmtun í vorsáningu á vaxtarstigi 12-27 er 10,0 g Express SX á 
hektara, og 15,0 g Express SX á hektara á vaxtarstigi 28-39. Í vetrarsáningu er 
mesta skömmtun að hausti 7,5 g Express SX á hektara á vaxtarstigi yfir 11. Að 
vori er mesta skömmtun 13,5 g Express SX á hektara á vaxtarstigi 12-29 og 
15,0 g Express SX á hektara á vaxtarstig 30-39. 

Kemi ehf | Tunguhálsi 10 | 110 Reykjavík
S: 415 4000 | www.kemi.is | kemi@kemi.is
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Til að vernda grunnvatn ætti ekki að nota þessa vöru eða aðrar sem innihalda 
tríbenúron-metýl, joðósúlfóron, metsúlfúron-metýl, tríasúlfúron eða 
þífensúlfúron-metýl oftar en einu sinni á vaxtarári (1. ágúst - 31. júlí). 

Til að vernda vatnalífverur/plöntur má ekki nota efnið nær vatnaumhverfi 
(vatnsfarvegum, stöðuvötnum o.s.frv.) en 2 metrum (VRumh 3). 

Forðist að menga vatnsumhverfi með vörunni eða umbúðum sem hafa 
innihaldið vöruna. Hreinsið ekki úðunarbúnað nálægt yfirborðsvatni (VR 1).  
Geymist þar sem börn ná ekki til (P102). 

Má ekki geyma með matvælum, drykkjum og fóðri 

. 

Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæka (P101). 

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið með miklu vatni (P302+P352). 

Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið læknis (P333+P313). 

Farið úr fötum sem óhreinkast af efninu og þvoið fyrir næstu notkun (P362+P364). 

Neyðarsímanúmer: Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn 
um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 543 2222. Neyðarlínan, lögregla, 
slökkvilið, sjúkraflutningar; sími 112

Sjá einnig notkunarleiðbeiningar undir NOTKUNARREGLUR. 

Illgresiseyðir - Tímabundin skráning: T-2014-033

Innihaldslýsing: Tríbenúron-metýl 500 g/kg (50% w/w) (CAS nr 101200-48-0) 

Innihald:  100 g 

Vatnsleysanleg korn 

Lesið notkunarleiðbeiningar fyrir notkun. 

DUPONT DANMARK ApS 
Langebrogade 1 
DK-1411 København K 
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Sími 32662000 

www.dupontagro.dk 

Framleiðslunr.: Sjá umbúðir. 
Framleiðsludagsetning: 

Geymsluþol: Varan geymist í a.m.k. 2 ár frá framleiðsludegi. 

DuPont er vottað samkvæmt ISO 14000 og 9000. 

® Vörumerki skráð af DuPont. 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
Geymist í lokuðum umbúðum á þurrum og köldum stað. 

Almennar upplýsingar 
Express® SX er fjölvirkur illgresiseyðir til notkunar á breiðblaða illgresi í korni með 
eða án skjólsáningar á grasfræi. 
Grastegundir: Venjulegt og ítalskt rýgresi, túnvingull, vallarsveifgras og 
axhnoðapuntur. 

Upptaka Express® SX er hröð í gegnum blöð plöntunnar. Vöxturinn stöðvast eftir 
nokkrar klukkustundi þótt sýnileg einkenni komi ekki í ljós fyrr en eftir 1-3 vikur þegar 
vaxtarsprotar verða gulir/svartir og visna svo. 

Express® SX virkar við lágt hitastig (frá 4- 6°C) ef illgresið er í vexti. Regn hefur ekki 
áhrif á virknina eftir úðun ef efnið hefur náð að þorna á plöntunni. 

Forðist alltaf að efnið berist í skjólbelti, nærliggjandi ræktun eða tún þar sem á að 
rækta annað en korn. 

Ekki skal nota vörur sem innihalda tríbenúron-metýl, metsúlfúron-metýl, joðósúlfúron, 
tríasúlfúron eða þífensúlfúron á sama vaxtarári og Express SX er notað. 

Takmarkanir á notkun og í tengslum við síðari uppskeru 
Express® SX er leyft til illgresiseyðingar í korni, mest 15 g á hektara að vori og 7,5 g 
á hektara að hausti (sjá nánar um hámarksskammta í notkunarleiðbeiningum).  

Í korni með skjólsáningu á grasfræjunum túnvingli, vallarsveifgrasi, venjulegu/ítölsku 
rýgresi og axhnoðarpunti má mest nota 7,5 g á hektara á sáningarárinu sem og strax 
eftir skurð skjólsáðsins. 

Í korni með skjólsáningu á grasi til fóðurs og á tún má mest nota 15 g á hektara á 
sáningarárinu. 
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Haustið eftir meðferð með Express® SX er hægt að sá korni, einnig með 
skjólsáningu og repju. Ekki ber að gróðursetja/sá viðkvæmari tegundum (s.s. rósum) 
ef Express® SX hefur verið notað um vorið. 
Ekki skal nota vörur sem innihalda tríbenúron-metýl, metsúlfúron-metýl, joðósúlfúron, 
tríasúlfúron eða þífensúlfúron á sama vaxtarári og Express SX er notað. 

Vorið eftir meðhöndlun með Express® SX eru engar takmarkanir á því sem má 
gróðursetja/sá. 

Umsáning á svæði sem hefur verið meðhöndlað með Express® SX 
Ef umsáning er fyrirhuguð að vori á svæði sem hefur verið meðhöndlað að hausti er 
hægt að rækta korn, einnig með skjólsáningu grass/smára, hör, repju, baunir eða 
kartöflur.  

Sé umsáning fyrirhuguð á svæði sem meðhöndlað var að vori er eingöngu hægt að 
sá korni það vorið.  

Ekki má nota Express® SX, Ally® SX, Ally® ST, Express® ST, Harmony® Plus ST 
eða aðrar súlfónýlúrea-vörur til illgresiseyðingar í umsáðu korni. 

Virknisvið 
Sé leiðbeiningunum fylgt virkar Express® SX vel á flestar tvíkímblaða 
illgresistegundir í korni. Síðbúin úðun, allt þar til blómhnappur byrjar að myndast, 
hefur góða verkun gegn tegundum sem taldar eru upp undir „Öflug virkni“. 
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Virkni með fullum skammti af Express® SX á hektara auk bindiefnis: 
 
Öflug virkni: 
Akurmustarður  
Þistill* 
Lóblaðka 
Flóajurt 
Gleym-mér-ei 
Haugarfi 
Ömmublóm 
Hjálmgras 

Hérafífill 
Hélunjóli 
Hjartarfi 
Baldursbrá 
Hlaðkolla 
Akurtunga 
Rökkurstjarna 
Akursjóður 

Aftanstjarna 
Hrukkunjóli 
Skurfa 
Repja 
Fífill* 
Kornvalmúi 

 
Góð virkni (ef meðhöndlun á sér stað á kímblaðastigi): 
Garðakornblóm 
Túnfífill 

Akurtvítönn 
Vafsúra 

Fuglaarfi 

 
Lítil virkni: 
Arfafjóla 
Krókmaðra 
Njarðarbrá 

Smánetla 
Reykjurt 

Húmskuggi 
Varmadepla 

 
* Plöntur sem bera fræ. 
 
Notkunarleiðbeiningar  
Aðeins má nota Express® SX einu sinni á hverju vaxtartímabili. 
 
Hámarksskömmtun með tilliti til vaxtarstigs kornsins. 
Til að tryggja að það magn Express® SX sem lendir á jörðinni uppfylli kröfur fer mesta 
leyfilega skömmtun eftir vaxtarstigi. 
 

Tegund Árstími, vaxtarstig 
korns 

Hámarksskömmtun 
á hektara 

Vetrarsáning með skjólsáði til fóðurs og 
á tún 

Haust, BBCH >11  7,5 g  Express® SX   
Vor,   BBCH 12-29 13,5 g Express® SX   
Vor,   BBCH 30-39 15,0 g Express® SX 

Vorsáning með skjólsáði til fóðurs og á 
tún 

BBCH 12-27 10,0 g Express® SX  
BBCH 28-39 15,0 g Express® SX  

Korn með grasskjólsáði 
Grasfræ eftir kornskurð  

Skjólsáð 2-3 blöð  7,5 g  Express® SX  
Haust  7,5 g  Express® SX  

Hreint rýgresi sem skjólsáð eftir skurð Haust, skjólsáð  2-3 blöð  7,5 g  Express® SX  

 
VETRARSÁNING með skjólsáði til fóðurs og á tún 
 
Haust, frá stigi 11: Haugarfi, kamilla, gleym-mér-ei, hjartarfi, repja, kornvalmúi og 
aðrar illgresistegundir sem lifa veturinn. Meðhöndlun fer fram þegar illgresið er með 
u.þ.b. tvö blöð. 
 
Skömmtun: 7,5 g Express® SX á hektara auk dreifiefnis. 
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Eftir meðhöndlun að hausti með ofangreindum skammti þarf oft að úða aftur að vori 
með viðeigandi efni/skammti. 
 
Vor, stig 12-29: Haugarfi, kamilla, gleym-mér-ei, repja, hjartarfi, kornvalmúi og aðrar 
tegundir samkvæmt virknisviði. Meðhöndlun fer fram snemma vors þegar vöxtur er 
hafinn. 
 
Skömmtun:  13,5 g Express® SX á hektara auk dreifiefnis. 
 
Vor, stig 30-39: Haugarfi, kamilla, gleym-mér-ei, repja, hjartarfi, kornvalmúi og aðrar 
tegundir samkvæmt virknisviði.  
 
Skömmtun:  15 g Express® SX á hektara auk dreifiefnis. 
 
Vorsáning með skjólsáði til fóðurs og á tún 
 
Stig 12-27: Akurmustarður, lóblaðka, flóajurt, haugarfi, hjálmgras, hélunjóli, hjartarfi, 
kamilla, repja og aðrar tegundir samkvæmt virknisviði. Meðhöndlun fer fram þegar 
illgresið er á 2-4 blaða stigi. 
 
Skömmtun: 10 g Express® SX á hektara auk dreifiefnis. 
 
Stig 28-39: Akurmustarður, lóblaðka, flóajurt, haugarfi, hjálmgras, hélunjóli, hjartarfi, 
kamilla, repja og aðrar tegundir samkvæmt virknisviði. Meðhöndlun fer fram þegar 
illgresið er á 2-4 blaða stigi. 
 
Skömmtun: 15 g Express® SX á hektara auk dreifiefnis. 
 
Krókmaðra 
Hægt er að blanda Express® SX við vörur sem innihalda flúroxýpýr (t.d.  Lodin®, 
Tomahawk®  eða Starane).  
 
Skömmtun:  
10-15 g Express® SX + 0,3-0,8 l flúroxýpýr-vöru á hektara auk dreifiefnis. 
 
KORN MEÐ SKJÓLSÁÐI AF GRASTEGUNDUNUM: VENJULEGT OG ÍTALSKT 
RÝGRESI, TÚNVINGULL, VALLARSVEIFGRAS OG AXHNOÐAPUNTUR 
   
 
Sáningarárið: 
Í einni tilraun sáust skammvinn áhrif á ræktunina sem ekki höfðu áhrif á uppskeru. 
 
Skömmtun:  7,5 g Express® SX á hektara auk dreifiefnis,  
e.t.v. blandað við Oxitril® CM, DFF eða flúroxýpýr-vörur (t.d. Lodin®/Tomahawk®)). 
 
Úðunartími:  Þegar ræktunin er fullvaxin með 2-3 blöð og illgresi með 1-4 blöð. 
 
Eftir skurð: 
Ein rannsókn sýndi lítilsháttar áhrif á grassáningu og er hætta á smávægilegu 
uppskerutapi við skurð.  
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Skömmtun:  7,5 g Express® SX á hektara auk dreifiefnis, 
 
Úðunartími: Þegar illgresið er aftur farið að vaxa eftir skurð.  
 
Hreint rýgresi sem skjólsáð eftir skurð: 
Leyfið nær til allra nýrra tegunda. 
Ein rannsókn sýndi lítilsháttar áhrif á grassáningu og er hætta á smávægilegu 
uppskerutapi við skurð.  
 
Skömmtun:  7,5 g Express® SX á hektara auk dreifiefnis, 
 
Úðunartími:  Þegar ræktunin er fullvaxin með 2-3 blöð og illgresi með 1-4 blöð. 
 
Prófin voru gerð með Express® ST. Hafa ber ákveðinn fyrirvara en ekki sést munur á 
valhæfni í tilraununum tveimur. 
 
Ekki má nota Express® SX í grassáningu á því ári sem skera á grasið. 
 
Dreifi-/bindiefni 
Til að tryggja hámarksárangur skal alltaf blanda dreifi-/bindiefni við Express® SX í 
úðunartanki. Undantekning á því er ef blandað er við Oxitril®, Briotril®, Duotril® eða 
Boxer® EC í úðunartanki. 
 
Mælt er með: Agropol® eða DLG Contact® 
Skömmtun: 0,05%, sem samsvarar 50 ml/100 l af vatni  

 

Blöndun við önnur efni  
Lesið ávallt leiðbeiningar með þeim efnum sem blandað er saman. Þetta gildir ekki 
síst við íblöndun olíu eða dreifi-/bindiefna, og varðandi mögulegar takmarkanir á 
notkun.  
Yfirleitt er hægt að blanda Express® SX við illgresis- og sveppaeyða fyrir korn. Ekki 

skal blanda saman fleiri en 2 efnum. Einnig er hægt að blanda Express® SX við 
manganbindiefni og mangansúlfat. Við blöndun við mangansúlfat skal að hámarki 
nota 2 kg/100 lítra vatns og ekki skal nota dreifi- eða bindiefni.  
 
Reynsla og tilraunir hafa sýnt að hægt er að blanda Express® SX við Acanto® Prima, 
Aproach®, Amistar®, Bell®, Boxer® EC, Briotril®, Comet®, CCC, DFF-Oxitril®, Duotril®,  
Lexus®, Lodin®, Monitor®, Opus®, Oxitril® CM, Primus®, Starane® 180s, Starane® XL, 
Stomp®, Tomakawk® og Zenit®. 
 

Blöndun úðunarvökva 
Hefjið alltaf úðun með hreinum búnaði. Á þurrum dælumembrum frá fyrri úðun geta 
verið efnaleifar sem losna og valda tjóni á síðari uppskeru.  Áfylling skal fara fram á 
stað með upphreinsun eða á akrinum. Þetta á almennt við um allar vörur.  
Fyllið tankinn að 3/4 hlutum af vatni. Bætið tilsettu magni Express® SX við á meðan 
hrært er og þegar það er uppleyst má bæta íblöndunarefnum við, ef það á við. Fyllið 
upp með vatni. Rétt áður en tankurinn er alveg fullur skal bæta dreifi-/bindiefni við, ef 
það á við. Haldið áfram að hræra þar til úðun er lokið. 
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Nota skal vökvann í síðasta lagi 24 klst. eftir blöndun. Ef blandað hefur verið við 
önnur efni skal nota vökvann strax. 

Úðunartækni og vatnsmagn 
Express® SX skal úðað með tækni sem tryggir góða og jafna dreifingu yfir illgresið.  
Notið spíssa með flötum geisla, t.d. ISO 110-02 með 2,0-3,0 bara þrýstingi eða 
samsvarandi „low-drift“ spíss. Sé önnur úðunartækni notuð, t.d. Danfoil, skal fylgja 
viðkomandi leiðarvísi. 

Yfirleitt eru notaðir 100-200 lítrar af vatni á hvern hektara. Í mjög þéttvaxinni ræktun 
eða þegar mikið er af illgresi getur þurft að nota meira vatn til að tryggja nægilega 
dreifingu.  

Ráðlagt vatnsmagn og úðunartækni: 

Korn (notaðir eru 100-200 lítrar af vatni á hektara) 
Spíss ISO F - 02-110 eða ISO LD-02-110  
2 bara þrýstingur og 7,8/6,3 km/klst. skilar 100/125 lítrum af vatni á hektara 
3 bara þrýstingur og 6,4/5,5 km/klst. skilar 150/175 lítrum af vatni á hektara  

Spíss ISO F - 025-110 eða ISO LD-025-110  
2 bara þrýstingur og 6,5/4,9 km/klst. skilar 150/200 lítrum af vatni á hektara 
3 bara þrýstingur og 8,0/6,0 km/klst. skilar 150/200 lítrum af vatni á hektara  

Úðunarbúnaður 
Hefjið alltaf úðun með hreinum búnaði. Á þurrum dælumembrum frá fyrri úðun geta 
verið efnaleifar sem losna og valda tjóni á síðari uppskeru.  Þetta á almennt við um 
allar vörur.  

Um leið og lokið hefur verið við að úða Express® SX skal þrífa úðunarbúnaðinn 
vandlega, jafnvel þótt til standi að halda áfram úðun næsta dag. Það er til þess að 
koma í veg fyrir að skán safnist fyrir inni í tanknum, í síum, slöngum og stútum og 
utan á úðunarbúnaðinum. Ef ekki er hægt að þrífa búnaðinn strax að vinnu lokinni 
skal fylla hann alveg af vatni til að koma í veg fyrir þornun. Þá er hægt að þrífa 
úðunarbúnaðinn áður en vinna hefst að nýju. Þó ber að hafa í huga að síur og fleiri 
hlutar geta þornað. 

Búnaðurinn skal vera rétt stilltur og haga skal úðuninni með þeim hætti að úðuð 
svæði skarist ekki. 

Viðnám 
Virkniflokkur: 
Express® SX inniheldur virka efnið tríbenúran-metýl sem tilheyrir virkniflokknum: 
HRAC-flokkur B  
Ef illgresiseyðar með sömu virkni eru notaðir á sama stað mörg ár í röð getur 
myndast viðnámssterkt afbrigði náttúrulegra illgresistegunda. Þessi afbrigði geta 
haldið velli og orðið ráðandi. 
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Ef illgresistegund hefur sterkt viðnám gegn súlfónýlúrea-vöru úr HRAC-flokki B hefur 
hún líka viðnám gegn öðrum efnum með sömu virkni. Upp hafa komið nokkur tilfelli 
viðnáms gegn súlfonýlúrea-efnum í haugarfa, kornvalmúa og kamillu, eitt tilfelli í 
hjálmgrasi, akurvindgresi og njarðarbrá, auk nokkurra tilfella í akurliðagrasi. 
 
Hægt er að koma í veg fyrir að viðnám myndist með því að skipta á milli efna með 
ólíka virkni en sömu áhrif, eða með því að nota blöndu tveggja slíkra ólíkra efna. 

Ráðleggingar 

1) Ef viðnám gegn Express® ST kemur upp skal meðhöndla svæðið aftur með 
öðru efni sem verkar á viðkomandi illgresistegund. Sjá hér að neðan. 

 
2) Til að fyrirbyggja að upp komi viðnám skal hafa eftirfarandi í huga við blöndun 

á Express® SX. 
 Að hausti: 
 Tvíkímblaða illgresi: Blandið í tank með Oxitril, Briotril, diflufenican eða með 

víðtæku grasefni sem einnig vinnur á tvíkímblaða illgresi. 
           Að vori:  

Mælt er með því að úða Express® SX sem blandað er við flúroxýpýr-vörur (t.d. 
Lodin®, Tomahawk®  eða Starane) eða Oxitril CM/Briotril/Duotril. 

 
Val á efni og skömmtun fer eftir illgresistegund, ræktun og aðstæðum við úðun. 
 
 
Þrif á úðunarbúnaði eftir EXPRESS® SX 
 
Allar dælur eiga nú að vera með tankspúlunarstút og tanki með hreinu vatni sem 
samsvarar 10-15% af stærð tanksins til að tryggja að hægt sé að þrífa tankinn að 
innanverðu á staðnum.  
Skola/þrífa skal búnaðinn nægilega vel til þess að styrkur restanna sem eftir verða í 
tanknum sé ekki meiri en 2% af styrkleika upphaflega vökvans.  Þetta er hægt að 
gera með því að skipta hreina vatninu niður í þrjár skolanir og tæma tankinn alveg á 
milli.  
 
Þrif á búnaðinum að innanverðu. 
ATHUGIÐ! Munið að virkja alla krana og ventla. Hækkið þrýstinginn nógu mikið til 
þess að þrýstilokinn frá sjálfhreinsandi síunni opnist.  
 
1. Tæmið vökvann alveg úr dælunni. 
 
2. Um leið og úðun er lokið er dælan skoluð með u.þ.b. 1/3 af hreina vatninu. 

Skolvatninu er úðað yfir gróðurinn sem var úðað á.  
 
3. Setjið næsta þriðjung af hreina vatninu í tankinn og bætið við hálfum lítra af 

ALL CLEAR™ EXTRA. Úðið svolitlu af skolvatninu út í gegnum slönguna og 
stútinn svo hann blotni. Hafið hræringu og tankspúlunarstút í gangi í a.m.k. 15 
mínútur. Skolvatninu er úðað yfir gróðurinn sem var úðað á. 
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4. Skolið tankinn vandlega með síðasta þriðjungi hreina vatnsins og úðið
skolvatninu yfir gróðurinn sem var úðað á. Ef til vill má taka tappann úr
botninum og tæma tankinn alveg á jörðina.

5. Þrif á utanverðum búnaði og dráttarvél mega fara fram á staðnum (velja skal
nýjan stað í hvert sinn og huga að fjarlægð frá dreni, yfirborðsvatni og
drykkjarvatnslindum).
Þrif geta einnig farið fram á stað þar sem skolvatni er safnað í sérstakt ílát.
Geyma skal óþveginn úðunarbúnað undir þaki eða á jörðinni á svæði sem
hefur verið meðhöndlað.

6. Taka má stúta og síur af og hreinsa í vatni með 50 ml ALL CLEAR™ EXTRA í
hverjum 10 lítrum af vatni.

Förgun 

Fargið innihaldi/íláti í samræmi við reglur á staðnum (P501): 

Skila skal afgangsefni til spilliefnamóttöku. 
Tómum ílátum má farga með almennu sorpi. Skola skal tóm ílát áður en þeim er 
fargað. Hella skal skolvatni saman við úðunarvökva. 

Ekki má endurnýta umbúðirnar. 

EAK-kóði: 02010500 

NOTKUNARREGLUR 

Samkvæmt tilskipun atvinnumálaráðuneytisins um hættuleg störf ungs fólks 
mega einstaklingar undir 18 ára aldri ekki vinna með efnið. Undanþágur – sjá 
leiðarvísi danska vinnueftirlitsins: „Öryggi og illgresiseyðar“. 

- við blöndun á úðunarvökva skal nota:
Hanska, stígvél og e.t.v. hlífðargleraugu eða andlitsgrímu.

- við dreifingu skal nota:
Úðara (dreifingarslá á dráttarvél, slá < 1 m yfir jörð, þrýstingur < 3 bar):
Hanska, stígvél og hlífðarbuxur. Ef ökumannshúsið er  lokað þarf aðeins
að nota hanska og hlífðarbuxur utan þess.

Sjá einnig leiðarvísi danska vinnueftirlitsins: „„ÖRYGGI OG 
ILLGRESISEYÐAR“. 

- við flutning:
ADR/RID: UN 3077 Umhverfisspillandi efni á föstu formi, n.o.s. (inniheldur

tríbenúron metýl), 9, III. 
TREMCARD: 90GM7-III-A. 
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SKYNDIHJÁLP 
Innöndun: Komið viðkomandi í ferskt loft. Gefið súrefni eða veitið öndunaraðstoð ef 
þörf krefur. Leitið læknis séu einkenni veruleg. 
Inntaka: Framkallið ekki uppköst nema að læknisráði. Gefið meðvitundarlausum 
einstaklingi aldrei neitt um munn. Leitið strax læknis við óhapp eða við vanlíðan. 
Sýnið merkingar ef það er hægt. 
Snerting við húð: Berist efnið á húð skal strax þvo með miklu vatni og sápu (V 28). 
Hafið samband við lækni ef vart verður ertingar á húð eða sljóleika. 
Snerting við augu: Skolið strax með miklu vatni, einnig undir augnlokunum, í a.m.k. 
15 mínútur. Hafið samband við lækni. 

Neyðarsímanúmer: Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn um 
viðbrögð við slysum með  hættuleg efni. Sími 543 2222. Neyðarlínan, lögregla, 
slökkvilið, sjúkraflutningar; sími 112. 

ELDSVOÐI 
Rýmið svæðið tafarlaust og hringið í 112. Látið vita af því að úðunarefni sé á 
staðnum og einnig ef um önnur hættuleg efni er að ræða, s.s. áburð. 
Hentugur slökkvibúnaður. Koldíoxíð, slökkviduft, vatnsúði eða froða. Kælið ílát/tanka 
með vatnsúða. 
Notið eins lítið vatn og hægt er og forðist að láta það berast í frárennsli, brunna eða 
vatnsfarvegi. 
Við slökkvistörf skal nota hlífðarfatnað og öndunargrímu. Forðist innöndun á 
reyk/gufu þar sem hún inniheldur kolsýring og köfnunarefni. Haldið utanaðkomandi 
frá reyknum. 
Ef um mikinn eld er að ræða og aðstæður leyfa er betra að láta eldinn deyja út af 
sjálfum sér því vatn stækkar svæðið sem mengast. 

LEKI 
Stöðvið leka og dreifingu strax. Ef efnið berst í votsvæði, niðurföll eða þvíumlíkt skal 
strax hafa samband við slökkvilið, lögreglu eða viðeigandi yfirvöld. 
Sópa skal saman kornum sem hellst hafa niður og safna þeim upp ásamt jarðefnum 
sem kunna að hafa óhreinkast og koma fyrir í vel lokuðu íláti sem skal fargað hjá 
spilliefnamóttöku. Ef um leka er að ræða nálægt verðmætri ræktun skal strax 
fjarlægja 5 cm lag ofan af jarðveginum. 
Við meðhöndlun efnisins skal nota hanska, stígvél og e.t.v. hlífðargleraugu eða 
andlitsgrímu. 

Vörumerki skrásett af: 

Acanto® Prima, Ally®, Aproach®, Express®, Harmony®, Lexus®: DuPont; All Clear 
Extra: Service Chemicals; Bell, Comet®, Opus®, Stomp®: BASF; Oxitril®, DFF-
Oxitril®, Duotril®, Tomahawk®: Maghteshim-Agan; Amistar®, Boxer® EC, Zenit®: 
Syngenta; Starane®, Primus®: Dow AgroScience, Monitor®: Monsanto. Atlantis OD, 
DFF - Oxitril, Oxitril® CM, Hussar OD®: Bayer CropScience, Lodin®: United 
Phosphorus Ltd. 

Framleiðandi tekur enga ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af notkun eða geymslu 
efnisins sem ekki er í samræmi við fyrirmæli.  




