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WAARSCHUWING

PROFILUX®
Toelatingsnummer: 14901 N
Werkzame stof: cymoxanil, mancozeb
Gehalte: 45 g/kg, 680 g/kg
Formulering: water dispergeerbaar granulaat (WG)
Stoffen die bijdragen tot de indeling van het mengsel: cymoxanil en mancozeb
Gevarenaanduidingen:
H317
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H410
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
P273
Voorkom lozing in het milieu.
P280
Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
P308+P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P391
Gelekte / gemorste stof opruimen.
P501
Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving.
SP1
Zorg ervoor dat met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen:
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.
24u Noodnummer: +32 14 58 45 45

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan
is
uitsluitend
het
gebruik
als
schimmelbestrijdingsmiddel, toegepast door middel van
een gewasbehandeling, in de teelt van aardappelen. Bij de
interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten
is uitgegaan van de definitielijst toepassingsgebieden
gewasbeschermingsmiddelen, versie 2.0, Ctgb juni 2011.
Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet
korter zijn dan: 7 dagen voor aardappelen
In de teelt van aardappelen Profilux maximaal 6 keer toepassen.
Om de vogels te beschermen, is toepassing in de teelt van
aardappelen uitsluitend toegestaan na sluiten van het gewas
(BBCH 39). Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel
gebruik.

UN 3077

AANWIJZINGEN VOOR EERSTE HULP
Algemeen: in het geval van klachten of symptomen dient verdere
blootstelling vermeden te worden. Behandel symptomatisch.
Raadpleeg een arts als u zich onwel voelt (toon indien mogelijk
het etiket).
Na inademing: frisse lucht laten ademen. Het slachtoffer laten
rusten. Onmiddellijk een arts raadplegen.
Na inslikken: spoel de mond met veel water. Laat het slachtoffer
rusten. Laten braken. Dien een waterige brij van geactiveerde
koolstof toe. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Na huidcontact: verwijder verontreinigde kleding en schoenen.
Was de huid met veel water en zeep. Raadpleeg een arts.
Na oogcontact: spoel onmiddellijk met veel water. Met het ooglid
wijd open gehouden gedurende tenminste 15 minuten. Verwijder
contactlenzen, indien aanwezig. Raadpleeg onmiddellijk een
arts.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
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B. GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassingen
Aardappelen (consumptie-, zetmeel- en pootaardappel)
ter voorkoming van aantasting door de aardappelziekte
(Phythophthora infestans). Indien nodig na sluiten van het gewas
regelmatig toepassen om de 7-14 dagen, afhankelijk van ras,
gewasontwikkeling, weersomstandigheden en ziektedruk.
Maximaal 6 maal toepassen.
Dosering: 2,5 kg middel per ha
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Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg
vervaardigd en onderzocht. Daar echter de bewaring, het
transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen,
wijzen wij elke verantwoordelijkheid van de hand voor de
bereikte resultaten en/of voor elke schade die direct of indirect
zou kunnen voortvloeien uit de bewaring, het transport of de
toepassing ervan.
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