
HECHTMIDDEL VOOR 
LANDBOUWTOEPASSINGEN

Een hechter op basis van synthetische latex

Synthetische latex-formulering  
met ethoxy-7-tridecanol

Toelatingsnummer: 14306N
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Holland Fyto U.A. – Revisieweg 3 – 8304 BE – Emmeloord 
Nederland. tel. +31 527 63 15 00. www.hollandfyto.nl

kwaliteit beweegt ons!

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Alleen toepassen als uitvloeier/hechter in de 
land-, tuin- en bosbouw.

Prolong is een hechter op basis van een synthe-
tische latex. De latex in de formulering zorgt 
voor snelle en sterke hechting van meegespoten 
gewasbeschermingsmiddelen aan het gewas, 
driftreductie en de positieverbetering (betere 
bedekking van middelen op het gewas). Prolong 
zorgt verder voor een betere indringing in de 
waslaag en de verdeling op het blad. Mid-
delen die in combinatie met Prolong gespoten 
worden, zijn regenvast binnen 30-45 minuten. 
De opname van systemische middelen wordt 
verbeterd doordat middelen niet aandrogen 
of afspoelen. De phytotoxische werking van 
middelen kan worden versterkt doordat deze 
middelen op of in de waslaag worden gehecht.

TOEPASSING
• Ter verbetering van de regenvastheid.
•  Vergroting van de bedekking van het gewas/

onkruid.
• Als driftreductiemiddel.
• Als uitvloeier.

Prolong wordt veel gebruikt bij
•  Glyfosaat ter verkorting van aandroogtijd 

en driftbeperking.
• Captan in de fruitteelt.
•  Fungiciden in aardappelen, uien en conserven.
• Bespuiting met Royal MH spuitkorrel.

DOSERING
Normale omstandigheden:
Indien een verbetering van het spuiten en
hechten onder normale omstandigheden
wordt verlangd: 100 ml in 100 l water.

Moeilijke omstandigheden:
Indien de weersomstandigheden minder gunstig 
zijn, speciaal indien er regen verwacht wordt: 
140 ml in 100 l water.

VERWERKING SPUITAPPARATUUR
Prolong kan met alle gangbare
spuitapparatuur worden gespoten.
Controleer of de apparatuur bedrijfsklaar
en schoon is. Controleer of alle leidingen
onbeschadigd en goed bevestigd zijn en dat
je juiste spuit-doppen gebruikt wordt.

MENGEN
Vul de tank voor de helft met water en
begin met roeren. Voeg de gewenste
hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel
toe en vul de tank af met de juiste
hoeveelheid water. Voeg daarna de
afgemeten hoeveelheid Prolong toe en laat
het roermechanisme in werking tijdens
het spuiten.

OPSLAG
Vorstvrij, goed gesloten in originele
verpakking bewaren.

GEVARENAANDUIDING
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

SIGNAALWOORD
Gevaar

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
P280: Beschermende handschoenen,
beschermende kleding, oogbescherming,
gelaatsbescherming dragen.
P305+351+338:
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.

GEVAARLIJKE INGREDIËNTEN:
POLYOXYETHYLENE (7)TRIDECYL ETHER

UFI: 21Y0-8381-YN45-J1YU

Producent/importeur:
FMC Operational Netherlands B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam

DISCLAIMER
Dit product is uitsluitend bedoeld voor 
professioneel gebruik. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing, de gevarenaanduidingen 
en voorzorgsmaatregelen. De op dit etiket be-
schreven eigenschappen en toepassingen van dit 
product, zijn gebaseerd op opgedane ervaringen 
bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. Deze 
gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste 
bij aanmaak van dit etiket bekende inzichten.

Veel factoren buiten de invloed van Holland Fyto, 
zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van 
toepassing, de teeltwijze, de dosering, de evt. 
toepassing in tankmix met andere producten, etc. 
kunnen de werking en effecten van het product 
op het gewas beïnvloeden. Daarom staat Hol-
land Fyto niet in voor het bereiken van bepaalde 
resultaten en wijst zij alle aansprakelijkheid af voor 
enige schade voortvloeiend uit opslag, vervoer of 
gebruik van het product. Als er nog geen ervaring 
is opgedaan met het product in bijv. een bepaald 
gewas of ras, voer dan eerst een proefbespuiting 
uit, om bijvoorbeeld de verdraagzaamheid van het 
gewas of ras te testen.

Pas het product toe volgens goed landbouwkundig 
gebruik. Raadpleeg bij twijfel over een toepassing 
uw adviseur en/of leverancier. Verder zijn onze 
bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde 
Algemene Voorwaarden van kracht op al onze 
verkoopovereenkomsten, en worden op verzoek 
toegezonden.
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