
Toelatingsnummer: 16164 N 

NIET-VERZURENDE WATER CONDITIONER
DYNEX is een gepatenteerde, niet-verzurende formulering van chelerende verbindingen die 
speciaal zijn ontwikkeld om het water te conditioneren bij het gebruik van vetzuur 
gewasbeschermingsmiddelen, bijv. FLiPPER®.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het middel is uitsluitend toegelaten als toevoegmiddel, voor het professionele gebruik door middel 
van behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden 
versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

5 L ℮ (omdoos 4 x 5 L)

De Sangosse Ltd
Swaffham Bulbeck 
Cambridge CB25 0LU
Telephone: +44 1223 811215
info@desangosse.co.uk    
www.desangosse.co.uk

Tabel 1. Toepassingsvoorwaarden

Type toepassing Dosering* middel 
 per toepassing

Maximaal aantal 
toepassingen per 

12 maanden

Veiligheidstermijn  
in dagen

In combinatie met 
gewasbeschermingsmiddelen 

o.b.v. vetzuren
Zie tabel 2. Geen beperkingen Geen beperkingen

* Om het water optimaal te conditioneren is het aan te bevelen om het water vóór gebruik op hardheid te testen. 

Distributie:
C.V. Holland Fyto U.A. – Revisieweg 3 – 8304 BE – Emmeloord.  
Tel: +31 527 631 500   info@hollandfyto.nl    www.hollandfyto.nl



Concentratie tabel

Waterhardheid Hoeveelheid Dynex in  
de spuitvloeistof

°dH concentratie
ml/100 ltr 

spuitvloeistof
≤ 15** 0,15% 150

20 0,20% 200
25 0,25% 250
30 0,30% 300
35 0,35% 350
40 0,40% 400
45 0,45% 450

** Voor toepassingen in hard water (≥15°dH) wordt altijd een 
dosering van ≥ 0,15% geadviseerd. Toepassing in zacht water  
(< 15°dH) is alleen nodig indien een lagere dosering FLiPPER® 
wordt gebruikt dan de etiketdosering van 1% bijv. als in uien of 
prei 5 L/ha FLiPPER wordt toegepast in 800 liter spuitvloeistof. 

AANBEVELINGEN
DYNEX is een niet verzurende formulering van chelaterende 
verbindingen om het water te conditioneren bij toepassing 
van gewasbeschermingsmiddelen o.b.v. vetzuren. 
Het product is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in 
combinatie met het biologische insecticide FLiPPER, maar 
kan ook gecombineerd worden met andere op vetzuren 
gebaseerde producten.

Menging en mengvolgorde
DYNEX moet aan de spuitvloeistof worden toegevoegd 
voordat andere middelen worden toegevoegd.
1. Vul eerst de spuittank tot ongeveer 50% met water en   
 begin met roeren.
2. Voeg dan aan de hand van de waterhardheidstabel,   
 al roerende, de juiste hoeveelheid Dynex toe (de   
 hoeveelheid voor het totale spuitvolume).
3. Blijf de spuitvloeistof gedurende enkele minuten roeren.
4. Voeg pas daarna andere middelen toe (zoals FLiPPER).
5. Vul de spuittank vervolgens onder voortdurend roeren   
 aan met water tot 100% van het spuitvolume.

Aangezien de regels voor toevoegingsstoffen nog in Europese 
procedures moeten worden vastgelegd, is er uitsluitend gekeken 
of de toevoegingsstof geen  formuleringshulpstoffen bevat die 
in bijlage III van verordening (EG) 1107/2009 zijn opgenomen, of 
het middel geen werkzame stoffen bevat die genoemd zijn op 
de werkzame stoffen lijst voor  gewasbeschermingsmiddelen 
van EFSA (tenzij deze niet werkzaam zijn), of het middel geen 
beschermstoffen of synergisten bevat, en of het Wettelijk  
Gebruiksvoorschrift aan de basisvereisten voldoet. 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.

DYNEX® is een geregistreerd handelsmerk van De Sangosse.  
Alle merken zijn volledig erkend.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
UFI: 4CY3-YYRU-W10U-GV7V

Signaalwoorden:

Gevaar
Gevarenaanduidingen:
H318 - Veroorzaakt ernstig 
oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:
P280: Beschermende 
handschoenen/Beschermende 
kleding/Oogbescherming/
beschermend schoeisel dragen. 

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de 
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. 
Bevat: Tetranatriumethyleendiaminetetraäcetaat


