
SUPER UITVLOEIER  
OP SILICONEN BASIS 

Polyalkyleneoxide Modified
Heptamethyltrisiloxane
Toelatingsnummer: 14947N

batchnr.: 
zie hals 
van can

3L
kwaliteit beweegt ons!

GEVARENAANDUIDINGEN
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, 
met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water 
wassen.
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 of arts 
raadplegen.
P362+P363 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen 
alvorens deze opnieuw te gebruiken.

SIGNAALWOORD GEVAAR

UFI: KC00-T0D6-700Y-A47S

Toelatingshouder: Interagro (UK) Ltd.

SPUR

GHS05



kwaliteit beweegt ons!

Geproduceerd door Interagro (UK) Ltd voor: Holland Fyto U.A.
Revisieweg 3 – 8304 BE , Emmeloord, tel. +31 527 631 500, www.hollandfyto.nl

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik 
als uitvloeier voor toevoeging aan 
gewasbeschermingsmiddelen.

ALGEMEEN
Spur is een organische uitvloeier op 
siliconen basis. Spur is speciaal ge-
maakt als uitvloeier voor de land- en 
tuinbouw voor het optimaal verdelen 
van gewasbeschermingsmiddelen op 
moeilijk te bevochtigen oppervlakten. 
Speciaal kan hierbij worden gedacht 
aan bladoppervlak met een dikke 
waslaag of het bevochten van moeilijk 
te bereiken insecten.

Spur is een uitvloeier op basis van 
organisch gemodificeerd tri-siloxaan 
en co-polymeren. Spur optimaliseert 
de werking van gewasbeschermings-
middelen door:
-  Verlagen van de oppervlaktespan-

ning
- Verbetering van de bladbedekking
-  Optimale uitvloeiing waardoor 

snelle en  
gelijkmatige verdeling van het mid-
del plaatsvindt

-  Verbeterde indringing van het mid-
del door  
stimulatie opname door de huid-
mondjes blad

-  Reducering van de hoeveelheid 
spuitvloeistof mogelijk maakt

- Verhogen van de regenvastheid

Spur kan ingezet worden voor het 
verbeteren van de werking van 
herbiciden, fungiciden, insecticiden 
en groeiregulatoren. Spur kan worden 
gebruikt indien een zeer goede uit-
vloeiing van de spuitvloeistof gewenst 
is. Door toevoeging van Spur aan de 
tankmix, vloeit de spuitvloeistof op 
een dusdanige manier over het blad, 
zodat ook bij moeilijk te bereiken 
plaatsen toch een optimale bedekking 
wordt verkregen.

TOEPASSINGEN
Spur is een uitvloeier voor toepassing 
in diverse gewassen.

Let op dat de maximale concentra-
tie van SPUR in de spuitvloeistof niet 
hoger is dan 0,1% (100 ml per 100 
liter water).

Vruchtgroentegewassen,  
bloemisterijgewassen, boomkweke-
rijgewassen en vaste planten
Toevoegen aan producten ter bestrij-
ding van schimmels en insecten.
Dosering: 0,025 – 0,05% (25 – 50 ml 
per 100 liter water)

Appel en peer: Toevoegen aan pro-
ducten ter bestrijding van schimmels 
en insecten
Dosering: 0,025 – 0,05%  
(25 – 50 ml per 100 liter water)
Maximaal 250 ml per hectare 
toepassen.

Uien, prei en kool (en andere lastig 
te bevochtigen gewassen)
Toevoegen aan producten ter bestrij-
ding van (moeilijk bereikbare) insecten.
Dosering: 0,025 – 0,1%  
(25 - 100 ml per 100 liter water)
Gebruik voldoende water!

Andere gewassen
Daarnaast kan Spur worden toegepast 
in tal van andere gewassen als toe-
voeging aan gewasbeschermingsmid-
delen tegen o.a. onkruiden, schimmels 
en insecten.

De adviesdosering is afhankelijk van 
de omstandigheden tijdens toepas-
sing, de afgehardheid van het gewas, 
de weersinvloeden, de spuittechniek, 
de dosering en combinaties van 
de gewasbeschermingsmiddelen 
waaraan het wordt toegevoegd, etc. 
Voor meer informatie raadpleeg uw 
leverancier

MENGVOORSCHRIFT
Vul de spuittank voor ¾ met water en 
zet het roermechanisme aan. Doseer 
eerst de benodigde hoeveelheid 
gewasbeschermingsmiddel(en) en 
voeg als laatste Spur toe. Vul daarna 
de tank aan tot de totaal benodigde 
hoeveelheid water. Houd het roerme-
chanisme in werking tot dat alle spuit-
vloeistof is verspoten. Na het gebruik 
van Spur uw apparatuur goed reini-
gen. Bij het reinigen wordt het gebruik 
van een speciaal tankreinigingsmiddel 
aanbevolen. Spur is mengbaar met 

vrijwel alle gewasbeschermingsmid-
delen en bladmeststoffen. 

DISCLAIMER
Dit product is uitsluitend bedoeld voor 
professioneel gebruik. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing, de gevarenaan-
duidingen en voorzorgsmaatregelen. De 
op dit etiket beschreven 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. toepas-
sing in tankmix met andere producten, 
etc. kunnen de werking en effecten van 
het product op het gewas beïnvloeden. 
Daarom staat Holland 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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