BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Promotor
Toelatingsnummer 14340 N
Productgroep:
Toevoegingsstof
Formulering:
met water mengbaar concentraat
Werkzame stof:
1050 g/l suikerderivaat + gemodificeerd vetzuur
GEVAAR
Gevarenaanduidingen:
H302
H318
H411

Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt ernstige oogletsel.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:
P264
P273
P280
P305+P351+P338+P310

P391
P501

Na het werken met dit product handen met veel water en zeep grondig wassen.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen,beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal
Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
Gemorste stof opruimen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Of geleegd/gespoeld afvoeren conform STORL.

Eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde
kleding verwijderen.
Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp. Direct corticosteroid-doseeraerosol inhaleren.
Na huidcontact: Direct met veel water grondig wassen, steriel verband aanleggen, huidarts raadplegen.
Na contact met de ogen: Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.
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Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:
Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif
bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Promotor is een uitvloeier die wordt toegepast in combinatie met een insecticide, herbicide of fungicide.
Aanbevolen dosering
Toepassen in een dosering van 0,3 – 0,5 liter/ha in menging met een insecticide, herbicide of fungicide.
Opmerking
• De beste resultaten zijn behaald wanneer de insecticide, herbicide of fungicide met de benodigde hoeveelheid water is gemixt en erna Promotor onder
voortdurend roeren wordt toegevoegd.
• Voor de mogelijke mengingen met insecticiden, herbiciden en fungiciden, raadpleeg uw handelaar.
• Product bewaren in de originele verpakking op een droge en vorstvrije locatie.
Aangezien de regels voor toevoegingstoffen nog in Europese procedures moeten worden vastgelegd, heeft er geen risicobeoordeling kunnen
plaatsvinden en is de werkzaamheid niet beoordeeld. Het door de aanvrager ingediende wettelijk gebruiksvoorschrift, de gebruiksaanwijzing en de
etikettering zijn dus niet beoordeeld op mogelijke risico’s en werkzaamheid. Deze risico’s vallen derhalve onder de verantwoording van de
toelatinghouder.
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle
omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit
de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.
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