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Motto 
 

 

Toelatingsnummer 14339 N 

Productgroep:  Toevoegingsstof 

Formulering:  met water mengbaar concentraat 

Werkzame stof:  263 g/l suikerderivaat + gemodificeerd vetzuuramine 

Houdbaarheidstermijn: 2 jaar 
 

 

 

 
 WAARSCHUWING 

Gevarenaanduidingen: 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

Voorzorgsmaatregelen: 

P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen. 
P273 Voorkom lozing in het milieu. 
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 
P391 Gemorste stof opruimen. 
P501 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. 
Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.  
Na contact met de ogen: 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, dooroogarts laten controleren.  
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. 
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als activator in de (glas) tuinbouw. 
 
Motto is een hulpstof die het gedrag van de spuitvloeistof op de plant verbetert en zorg draagt voor: 

 een betere verdeling 

 een snellere droging 

 een vermindering van zichtbaar residu 
 
De toevoeging als hulpstof aan acariciden, fungiciden en insecticiden verbetert de contactwerking en de opname van gewasbeschermingsmiddelen. 
Hierdoor wordt de bedrijfszekerheid vergroot. 
 
Glasgroenteteelt 
Voor toevoeging aan insecticiden, fungiciden en acariciden.  
Dosering: 0,03 % ( 30 ml per 100 l water). 
 
Glassierteelt 
a. voor toevoeging aan insecticiden, fungiciden en acariciden.  
Dosering: 0,03 % ( 30 ml per 100 l water). 
b. voor droogwassen van gewassen.  
Dosering: 30 ml per are 
 
Groenteteelt in vollegrond 
Voor toevoeging aan insecticiden, fungiciden en acariciden.  
Dosering: 0,03 % ( 30 ml per 100 l water). 
 
Algemeen 
Voor de juiste dosering en toepassingswijze van insecticiden, fungiciden en acariciden raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing van de betreffende middelen. 

 
Aangezien de regels voor toevoegingstoffen nog in Europese procedures moeten worden vastgelegd, heeft er geen risicobeoordeling kunnen plaatsvinden 
en is de werkzaamheid niet beoordeeld. Er is uitsluitend gekeken of de toevoegingstof geen formuleringshulpstof bevat, die in bijlage III van verordening 
(EG) 1107/2009 is opgenomen. 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 toelatingshouder.  
 
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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