
SWE_RYD_1L_BKT_10.18

1 Litre

Produktnamnen är varumärken eller registrerade varumärken 
som tillhör Syngenta Group eller dess dotterbolag.

RYDER®

Gräsfärg.

Fara
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador. 
Undvik att inandas dimma/ ångor/ sprej. 
Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. 
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om 
det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. 
Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

SÄKERHETSÅTGÄRDER
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. 
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 
FÖRVARAS I VÄL FÖRSLUTEN ORIGINALFÖRPACKNING PÅ SÄKER PLATS.
SKÖLJ BEHÅLLARE NOGA. Tomma behållare måste lämnas till godkänd 
avfallshanteringsanläggning. 
ÅTERANVÄND INTE TÖMD BEHÅLLARE.

Gräsfärg.

Denna produkt får endast tillhandahållas till 
distributörer och yrkesmässiga användare som 
har ett giltigt utbildningsbevis.

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark, 
Tel. +45 32 87 11 00

SKYDDAS MOT FROST 
SKAKA VÄL INNAN ANVÄNDNING



BRUKSANVISNING

ALLMÄN INFORMATION
RYDER® är ett högkoncentrerat och stabilt grönt pigment för golfgräs som förbättrar gräsets utseende och 
skyddar det mot UV-strålning och starkt solljus. 

RYDER ger gräset en bestående och naturlig, jämn grön färg, och ett förbättrat, mer enhetligt utseende.

RYDER är säker att använda på alla grässorter. För optimal gräskvalitet ska RYDER användas i kombination 
med lämpligt växtskyddsprogram. 

BEGRÄNSNINGAR 
Förhindra sprutning på närliggande ytor. Produkten kan orsaka fläckar på sten, stigar och gångvägar. Undvik 
att produkten förorenar sjöar, vattendrag och diken: 
Lämna ett skyddsavstånd på 3-5 m mellan besprutade ytor och öppna vatten. Applicera färgen på en 
vindstilla dag och kalibrera av sprututrustningen korrekt för att undvika sprutdrift. 

Appliceringsmängd

Greener och andra gräsytor under 12mm
Beräkna 0,75–1,5 l per hektar för en vattenmängd på 250–500 l per hektar. Öka doseringen för en djupare 
grön färg och längre gräs

Gräslängder över 12 mm
Beräkna 1,0–2,0 l per hektar för en vattenmängd på 250–500 l per hektar. Öka doseringen för en djupare grön 
färg och längre gräs

För bästa möjliga täckning, applicera 0,5–1,0 l per hektar i två riktningar (90° motsatt riktning)

Intervall 
Applicera RYDER varannan eller var tredje vecka under perioder med snabb tillväxt och var fjärde till var sjätte 
vecka när gräset växer långsammare och inte klipps lika ofta. 
RYDER kan appliceras året runt vid behov. 
Applicera efter klippning. 

BLANDNING OCH SPRUTNING
Följande personliga skyddsutrustning ska användas vid blandning/tankfyllning och applicering: 
Ogenomsläppliga kläder (långärmad överdel, långa byxor) Handskydd: nitrilhandskar. Ögonskydd: Tätsittande 
skyddsglasögon, ansiktsskydd. Vid hantering av koncentrerad produkt: andningsskydd.

Kontrollera att sprutan är ren och kalibrerad för jämn applicering med korrekt mängd. Fyll tanken till hälften 
med rent vatten och påbörja omrörning. Häll i önskad mängd RYDER i tanken. Fyll upp tanken till önskad 
mängd och fortsätt omrörningen under hela sprutjobbet.
 

Skölj tanken noga, helst med inbyggd högtrycksrengörare, eller skölj manuellt tre gånger. Tillsätt medel avsett 
för rengöring av sprututrustning vid fyllningstillfället. Fyll upp tanken till önskad mängd och fortsätt omröringen 
under hela sprutjobbet.

Lämna inte sprutvätska i sprutan under längre tid (till exempel under lunchrast som är längre än en 1 timme) 
eller under natten. Blanda inte mer färg än som ska användas direkt.

Rengör all sprututrustning omedelbart efter användning.
Skölj sprutan enligt tillverkarens anvisningar och hantera överbliven sprutvätska och rengjorda behållare enligt 
anvisningarna.

God praxis
I enlighet med vår produktpolicy rekommenderar Syngenta dessutom att följande säkerhetsåtgärder vidtas:
Bär lämpliga skyddskläder vid hantering av färgen – overall, skyddsglasögon och skyddshandskar. 

För mer information, se www.greencast.se

RYDER® är ett varumärke som tillhör Syngenta Group eller dess dotterbolag.
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