
2. UPORABA:  
 
Sredstvo ROUNDUP DOUBLE ACTION se uporablja kot neselektivni sistemični herbicid  za 
zatiranje enoletnega in večletnega plevela na nekmetijskih površinah na prostem, razen na javnih 
površinah, ki jih uporabljajo ranljive skupine ljudi (na primer noseče in doječe žene, dojenčki, otroci 
in starejši občani), kot so javni parki in vrtovi, športna igrišča, rekreacijske površine ter v neposredni 
bližini zdravstvenih ustanov.  
 
Navodilo za uporabo: 

1. Varnostni vložek se potisne, da se odlomi od sprožilca. 
2. Šobo se zavrti v položaj za pršenje »spray« ali curek »stream«. Razpršilo je potrebno držati 

približno 50 cm stran od ciljnega plevela in sredstvo razpršiti tako, da se plevel omoči. 
3. Po končani uporabi je potrebno šobo premakniti v položaj »stop« (izklopljeno). 

 

OPOZORILA: Sredstva ne smemo uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. S sredstvom se lahko 
na istem zemljišču tretira  samo enkrat v rastni sezoni. Najboljši učinek se doseže v času, ko plevel 
intenzivno raste in ima večjo listno površino. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ROUNDUP DOUBLE ACTION je fitotoksično za rastline, če pride na 
njihove zelene dele. 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ROUNDUP DOUBLE ACTION se razvršča in označi kot: 
 
S2       Hraniti izven dosega otrok. 
S13   Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 

 
Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 
navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik 
uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije 
za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. 
Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
VAROVANJE OKOLJA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, 
jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.  
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se jo zavaruje 
pred mrazom in vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Osebi z moteno zavestjo se ne 
da ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati 
originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.   
Stik s kožo: Takoj je potrebno sleči vso kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z 
vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja se pokliče zdravnika.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru 
draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Vdihavanje: Ravnati se je potrebno v skladu s splošnimi ukrepi.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ne izziva se bruhanja. Poiskati je potrebno zdravniško pomoč in 
pokazati embalažo ali etiketo.  
Napotki za zdravnika: Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 


