
HELIOSOL®

Natuurlijke uitvloeier op basis van pijnboomterpeen

  

4 Driftreducerend

4 Uitvloeier voor mengsels van
     herbiciden, insecticiden, 
     fungiciden en groeiregelaars

4 Voor de biologische land- & tuinbouw
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
HELIOSOL® is een niet-ionische en biologisch afbreekbare toevoegingsstof die uit 
pijnboomhout voortkomt, en als toevoegingsstof wordt gebruikt voor beschermende 
behandelingen van gewassen van het type onkruidbestrijders, schimmeldoders, 
insectendoders of groeiregelaars. HELIOSOL®, dat heel selectief werkt, kan worden 
gebruikt voor ale gewassen met producten met systemische, binnendringende of 
contactwerking. Het is compatibel met de meeste gewasbeschermende producten 
en met de belangrijkste bladmeststoffen. Dit middel is:
• Vasthoudend (niet afstotend).
• Uitspreidend.
• Binnendringend (wateraantrekkende stoffen).
• Beveiligt behandelingen in geval van regen.
• Schuimwerende werking.
• Verbetert de kwaliteit van mengsels.
• Verbetert de kwaliteit van verstuiving:

- beperkt de verwaaiing,
- zorgt voor een homogene verspreiding van de sproeistof.

TOELATINGSINFORMATIE
Toelatingsnummer: 15133 N. Terpineol Multiconstituent (CAS 8000-41-7).
Toevoegingsstof.
Gebruikers: Professioneel.

GEBRUIK 
• Vulstof voor mengsels van insectenbestrijders, schimmeldoders, insectendoders 

en groeiregelaars. Beperkt de verwaaiing.
• Aanbevolen doseringen in mengsels:

- Onkruidbestrijders en groeiregelaars: 0,51/hl.
- Schimmeldoders en insectendoders: 0,21/hl (basis 1000 I/ha).

Er is geen MRL (Maximale Residu Limiet) vastgesteld voor terpeenhoudende 
oligomeren. U dient echter de minimumtermijn voor de oogst in acht te nemen 
voor schimmeldoders, waarbij HELIOSOL® gebruikt wordt, zodat het niveau van de 
residuen in de geoogste delen overeenkomt met de geldende MRL. De MRL kunnen 
worden geraadpleegd op: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 

GEBRUIKSAANWIJZING
Ter bescherming van in het water levende organismen dient een niet behandelde 
zone in acht te worden genomen die in overeenstemming is met het gebruikte 
fytofarmaceutische preparaat. Na opslag bij lage temperatuur van het vulpreparaat, 
wordt aanbevolen dit op omgevingstemperatuur te brengen. Het vulpreparaat 
stevig schudden voor en tijdens de toepassing conform de aanbevelingen voor een 
goede agrarische praktijk. Inbrengtermijn afhankelijk van het schimmeldodende 
preparaat dat gebruikt wordt met het vulpreparaat, maar ten minste 24 uur.

VOORZORGSMAATREGELEN EN HET DRAGEN VAN PBM  
De gebruiksaanwijzingen opvolgen ter voorkoming van risico’s voor mens en 
milieu. Ter bescherming van de bediener moet deze persoonlijke beschermende 
middelen dragen bestemd voor het gebruik van het fytofarmaceutische 
preparaat waarbij het vulpreparaat wordt gebruikt. Aangezien de regels voor 
toevoegingsstoffen nog in Europese procedures moeten worden vastgelegd, is er 
uitsluitend gekeken of de toevoegingsstof 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 voor mens dier en milieu. Deze 
risico’s vallen derhalve onder de verantwoording van de toelatinghouder.

HELIOSOL®

Lunardelli uitvloeier op basis van pijnboomterpeen

• H319 Veroorzaakt ernstige 
oogirritatie. • H412 Schadelijk 
voor in het water levende orga-
nismen, met langdurige gevol-
gen. • P280 Beschermende 
handschoenen / beschermende 
kleding / oogbescherming 
dragen. • P305 + P351 + 338 
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. • P501 
Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale 
voorschriften. • EUH2O8 Bevat dipenten. Kan een allergische reactie 
veroorzaken. • EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor 
de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. • Spi: Zorg 
ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontrei-
nigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater / 
Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan 
worden verontreinigd.]

VERWIJDERING VAN HET PRODUCT EN VAN ZIJN 
VERPAKKING 
Het water niet verontreinigen met het product of zijn verpakking. 
Voor de verwijdering van niet te gebruiken producten moet u een 
beroep doen op een firma gespecialiseerd in het inzamelen en 
verwijderen van gevaarlijke producten. De lege verpakkingen 
verwijderen via een georganiseerde inzameling door een 
speciale inzameldienst. Lege verpakkingen niet hergebruiken. 
De gebruikte apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater 
reinigen. Verontreiniging via waterafvoersystemen vanaf 
boerenerven of wegen vermijden.
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Fabrikant: ACTION PIN
Z.I. de Cazalieu - CS 60030

40260 CASTETS - France
Tel: (+33) (0)558 550 700

 actionpin@action-pin.fr
http://www.action-pin.fr

WAARSCHUWING

Leverancier: HORTIPRO BV
Jagerserf 49 - 3851 SM ERMELO  
The Netherlands
Tel: (+31) 0341 268 639  
info@hortipro.com
http://www.hortipro.net/

Nationaal Vergiftigingen informatie Centrum:
+31 30 274 8888


