HERBICIDE

Inhoud:

5l ℮

Herbicide ter bestrijding van mos
Emulgeerbaar concentraat op basis van 500 g/l nonaanzuur
Toelatingsnummer: 15330 N
Chargenummer/Formuleringsdatum: zie verpakking
KATOUN® GOLD

WAARSCHUWING

Toelatingsnummer: 15330 N
Werkzame stof: nonaanzuur
Gehalte: 500 g/l
Formulering: emulgeerbaar concentraat (EC)
Gevarenaanduidingen:
H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
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Voorzorgsmaatregelen:
P280
Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
SP 1
Zorg ervoor dat u 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 (0)14/58.45.45

® Gedeponeerd handelsmerk van
Belchim Crop Protection N.V/S.A.
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Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een
bespuiting in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0,
Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsgebied

Te bestrijden
organisme

Dosering (middel)
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per 12
maanden

Openbaar groen en
particuliere tuinen

Mossen

18 l/ha

2

Permanent onbeteeld terre- Mossen
in (met de uitzondering van
gesloten verharding)

18 l/ha

2

Toepassingsvoorwaarden
De toepassing van KATOUN GOLD ter bestrijding van mos is alleen mogelijk in het najaar (1x toepassen)
en in het voorjaar (1x toepassen).
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld
zoals wettelijk is voorgeschreven.
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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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