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Hulpstof/uitvloeier op basis van pijnboomterpeen

HELIOTERPEN® FILM is een toevoegingsstof van plantaardige 
oorsprong bestemd om de werking van schimmeldoders en 

insectendoders te verbeteren.

WETTELIJK GERUIKSVOORSCHRIFT 
Voor professioneel gebruik

Dit middel zorgt voor:
Verhoging van de retentie. 
Behoud van de eigenschappen van het preparaat: 
vertraagt de opdroging van de druppeltjes. 
Vermindering van de uitloging.
Verhoging van de penetratie.
Verbetering van de kwaliteit van verstuiving. 

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 en 
insectendoders waarbij HELIOTERPEN® FILM gebruikt wordt zodat het niveau van de 
reststoffen 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 te 
worden in acht 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 fytofarmaceutische preparaat waarbij het vulpreparaat 
gebruikt wordt, maar ten minste 24 uur.

BEREIDING VAN HET VERSTUIVINGSMENGSEL 
De verpakking voor het gebruik goed schudden. De hoeveelheid HELIOTERPEN® FILM 
eerst in het verstuivingsvat gieten. Daarna de schimmeldodende of insectendodende 
formule al roerend toevoegen. Het vat vervolgens al roerend tot het vereiste volume met 
water vullen. Blijven agiteren tijdens de hele duur van de toepassing. 

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. 

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. 

H315, veroorzaakt huidirritatie
P280, Beschermende handschoenen / 
beschermende kleding / oogbescherming 
dragen
P332 + P313, Bij huidirritatie: een arts 
raadplegen,
P302 + P352, bij CONTACT MET DE HUID: 
met veel water en zeep wassen
EUH401, Volg de gebruiksaanwijzing om 
gevaar voor de mesnelijk gezondheid en het 
milieu te voorkomen.

SP1, Zorg ervoor dat u met het product en zijn 
verpakking geen water verontreinigt. (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.)

5L

Toelatingsnummer: 15130 N

GEBRUIK & DOSERING 
Toevoegingstof voor schimmeldodend en 
insectendodend mengsel tegen bladziektes en 
aantastingen van granen, in boomkwekerijen, op 
sierbomen en -struiken en op moestuingewassen in 
volle grond. 
Het product is bestemd voor professioneel gebruik.
Aanbevolen doseringen: 
Hoge gewassen: 0,2% - 0,2 l/100 liter 
Lage gewassen: 0,4% - 0,4 l/100 liter
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