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Gevaar

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als uitvloeier
door middel van een tankmengsel in de teelt van akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groente- en kruidenteelt.
Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten
is uitgegaan van de definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versie 2.0, Ctgb juni 2011.

GEVARENAANDUIDINGEN
• Schadelijk bij inslikken.
• Veroorzaakt ernstig oogletsel.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Na het werken met dit product handen en gezicht
grondig wassen.
• Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit
product.
• Beschermende handschoenen / beschermende
kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming
dragen.
• BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen.
• Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.
• Inhoud / verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval.
• Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking
geen water verontreinigt.

GEBRUIKSAANWIJZING
ALGEMEEN
Werking
TREND® 90 verbetert de verdeling van de spuitvloeistof op de
behandelde planten. Dit kan, zij het niet in alle gevallen, de
werkzaamheid van het product waaraan TREND® 90 wordt
toegevoegd verbeteren.

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
toelatinghouder.
GEREEDMAKEN VAN DE SPUITVLOEISTOF
• Voeg de TREND® 90 pas aan de spuitoplossing
toe als de tank voor 3/4 is gevuld.

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN
TOEPASSINGEN
Waterhoeveelheid
TREND® 90 kan gebruikt worden in een volume van 150-400 l water
per ha.
AKKERBOUWGEWASSEN
De volgende combinaties van gewassen en middelen zijn veilig
gebleken:
• in maïs en aardappelen in menging met TITUS®
• in maïs in menging met ACCENT®.
Overige combinaties met een toegelaten middel kunnen worden
toegepast onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.
De veiligheidstermijn is in functie van het gewasbeschermingsmiddel waarmee het product gemengd wordt.
Dosering
100 ml per 100 L spuitoplossing.

Na INADEMING:
Het slachtoffer uit de besmette omgeving
verwijderen en in de frisse lucht brengen. Geef
zuurstof of kunstmatige ademhaling, indien nodig.
Raadpleeg een arts na aanzienlijke blootstelling.

Na INSLIKKEN:
Het slachtoffer zal meestal bij bewustzijn blijven.
Geef onmiddellijk 1-2 glazen water te drinken.
Bewusteloze mensen niets via de mond
toedienen. Indien men zich onwel voelt een arts
raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

BELANGRIJK
Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit
product overeenkomt met de chemische
beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper
kan alleen garanderen, dat het product redelijk
geschikt is voor de doeleinden op het etiket
vermeld, waar het onder normale omstandig heden wordt gebruikt in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzing. De garantie vervalt bij
gebruik van dit product in afwijking van de
aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale
omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelij kerwijze niet door verkoper
konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt
de koper het volledig risico. Enige andere
garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper
niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit
het bovenstaande worden afgeleid.

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.
Baanhoekweg 22 - 3313 LA Dordrecht - Tel.: 078-630 1101
Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

Trend 90
®

UITVLOEIER

OVERIGE VERMELDINGEN
• In noodgevallen kunt u contact opnemen met het DUCHEM HELP centrum
in Dordrecht, telefoonnummer 078-630 1899.
• Voor algemene en/of productvragen kunt u onze website bezoeken:
www.nld.ag.dupont.com. Ook kunt u bellen: 078-630 1101.

Uitvloeier in de teelt van maïs en aardappelen.
Vloeibaar concentraat
Werkzame stof(fen): isodecyl alcohol ethoxylaat
Gehalte(n): 90%
Toelatingsnummer: 13830 N

Na morsen op KLEREN en HUID:
De verontreinigde kleding verwijderen; haar en
huid onmiddellijk met zeep en overvloedig water
wassen. Verontreinigde kleding wassen vooraleer
opnieuw te gebruiken.
Na spatten in de OGEN:
De oogleden goed opensperren en gedurende
15 minuten overvloedig spoelen met zacht
stromend water. Indien de oogirritatie blijft, een
specialist raadplegen.

Geproduceerd in EU

® is een gedeponeerd handelsmerk van
E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

® is een gedeponeerd handelsmerk van
E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

Inhoud:

5 liter

OPSLAG: Vorstvrij, in originele goed gesloten verpakking bewaren.
GEBRUIKSAANWIJZING: zie etiket.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.
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