
ADDITIV - SPREDE-OG PENETRERINGSMIDDEL 
TIL LANDBRUG OG GARTNERI - PROFESSIONELT BRUG 
Formulering: ME (mikroemulsion) AI / %: Alcohol ethoxylate 8.15 % w/w
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ADVARSEL
FARESÆTNINGER: 
H315 Forårsager hudirritation. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

SIKKERHEDSSÆTNINGER: 
P264 Vask hænderne grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. 
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere 
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

UFI: 616A-V094-M00R-MQ3C

GENEREL INFORMATION

WETCIT™ NEO er beregnet til anvendelse i tankblandinger med 
de fleste sprøjtemidler registreret til anvendelse i landbrug, 
gartnerier og på græsarealer. 

Regelmæssig anvendelse af WETCIT NEO i et sprøjteprogram vil 
modvirke opbygning af kemikalierester i sprøjtetanken, hvilket 
vil reducere blokering af dyser.

PRODUCENT OG LEVERANDØR

Oro Agri International B.V. 
Bankastraat 75 • 9715CJ Groningen • The Netherlands

Tel.: + 31 50 820 04 11 • www.oroagri.eu
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BLANDING

Når WETCIT NEO skal blandes med et andet middel, bør man følge producentens  
foreskrevne blandingsprocedure. WETCIT NEO skal tilsættes sprøjtetanken efter den 
er blevet fyldt med mindst to tredjedele af slutvolumen. Produktet bør anvendes senest 
24 timer efter blanding. 

Sørg for, at alt sprøjteudstyr rengøres grundigt ved førstegangsanvendelse af WETCIT 
NEO, da kemikalierester i sprøjtetanke og udstyr kan løsne sig. Efterse filtrene regel- 
mæssigt ved førstegangsanvendelse. 

KOMPATIBILITET

WETCIT NEO er kompatibelt med de fleste sprøjtemidler. Kompatibiliteten kan dog på-
virkes af andre produkter i tankblandingen. Det anbefales derfor at udføre en indledende 
test med den færdige blanding på et mindre område inden behandling af de tilsigtede 
afgrøder.

FYTOTOKSICITET

 �Behandlingen skal udføres om morgenen eller om aftenen (undgå høje temperaturer).
 �Sprøjt kun til dryppunkt, især i frugtsætningsstadier for kernefrugt, kirsebær, vindruer 
eller andre følsomme afgrøder.
 �Udførelse af en kompatibilitetstest anbefales på det kraftigste på grund af variationen 
i kobber og svovl-formuleringer. 
 �Udvis forsigtighed ved tankblandinger der indeholder emulgeringsmidler og kobber-
holdige stoffer på afgrøder, som normalt er følsomme over for disse forbindelser. 
 �Hvis tankblandingen indeholder flere forskellige kemiske stoffer, anbefales det at an-
vende den lavest anbefalede dosis af WETCIT NEO (0,05-0,15%). 
 �Følg instruktionerne på etiketten til de godkendte sprøjtemidler, inden du blander 
med WETCIT NEO.

ANVENDELSE

Påføres blade/løv. 

Velegnet til brug ved hjælp af forskellige sprøjteteknikker: Rækkesprøjte med afskærm- 
ning, bomsprøjte, lavvolumenkoncentreret, lanse, rygsprøjte etc. 

AFGRØDER BLANDBART MED MAKS. ANTAL 
BEHANDLINGER SPRØJTEFRIST

ALLE 
AFGRØDER

- alle godkendte 
sprøjtemidler og 

plantenærings-stoffer

Følg bestemmelser for 
brug af produkt der 

blandes med

Følg bestemmelser for 
brug af produkt der 

blandes med

Hvis WETCIT NEO anvendes på fugtige afgrøder, så skal doseringen øges med 0,05% for at 
undgå at midlet fortyndes på bladets overflade.

DOSERING

AFGRØDER GODKENDTE MIDLER
SPREDEMIDLETS 

FUNKTION

WETCIT NEO 
KONCENTRATION I 

SPRØJTEOPLØSNING (v/v)

ALLE 
AFGRØDER

Koventionelle og 
biologiske pesticider 

(insekticider, fungicider, 
acaricider, herbicider), 

afløvningsmidler, 
vækstreguleringsmidler, 

plantenæringsstoffer, 
biostimulanter

Spredemiddel og befugtning 0,05 - 0,15%

Spredemiddel og befugtning 
+ modvirker afprelning 
+ sikrer gen-befugtning 

+ afsætter middel på 
overflade

> 0,15 - < 0,25%

Spredemiddel og befugtning, 
modvirker afprelning, sikrer 

gen-befugtning, afsætter 
middel på overflade 

+ penetreringsmiddel
(gennem vokslag)

0,25 - 0,30%
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FØRSTEHJÆLP

 �Generelle forholdsregler: Efterlad ikke den berørte person uden opsyn. Fjern den 
berørte person fra fareområdet. Hold den berørte person varm, stille og tildækket. 
Fjern straks alt forurenet tøj. I tvivlstilfælde eller hvis symptomerne er vedvarende, 
søg lægehjælp. I tilfælde af bevidstløshed lægges personen i stabilt sideleje. Giv aldrig 
noget gennem munden.

 �Ved indånding: I tilfælde af irritation af luftvejene skal du kontakte en læge. Sørg 
for frisk luft.

 �Ved hudkontakt: Vask med rigelige mængder vand og sæbe.

 �Ved øjenkontakt: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og lette at fjerne. Fortæt 
skylning. Skyl rigeligt med rent frisk vand i mindst 10 minutter og hold øjenlågene 
adskilt.

 �Ved indtagelse: Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). 
Fremkald IKKE opkastning.

VIRKEMÅDE

WETCIT™ NEO er et spredemiddel med en unik kombination af indholdsstoffer, 
der effektivt reducerer vands overfladespænding og sikrer ensartede dråber af 
tankblandingen ved behandling. 

WETCIT NEO øger befugtnings- og distributionsevnen og giver en udvidet dækning 
ved sprøjtning på svært tilgængelige områder. WETCIT NEO egner sig specielt til 
vandafvisende planteoverflader og afgrøder med en tæt bladmasse.

WETCIT NEO forbedrer knockdown-effekten af pesticider ved at forbedre kontakten til 
insekternes voksagtige ydre og svampenes hydrofobe strukturer. 

WETCIT NEO reducerer ikke planternes evne til fotosyntese og transpiration, som man 
typisk ser ved brug af traditionelle plante- og mineralolier. 

Effekten af WETCIT NEO påvirkes ikke af sprøjteblandingens pH-værdi og WETCIT NEO 
påvirker ikke sprøjteblandingens pH-værdi.

WETCIT NEO kan hjælpe med at fordele vand på bladoverfladen i op til 6 dage efter 
behandling (genbefugtning), herved reduceres opbygningen af vand på overfladen og 
fugt og sprøjtebehandlinger fordeles bedre på bladene. 
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