
 

 

ATPLUS® UCL 1007 

 
Hulpstof voor een verhoogde effectiviteit van o.a. de groeiregulator daminozide en de 

herbiciden nicosulfuron, rimsulfuron en glyfosaat. 

 

 

Leverancier SURfaPLUS Trading, Binnenhaven 1, 6709 PD Wageningen. 

Tel. 0317 451217 of e-mail trading@surfaplus.com 

 

Producent Croda, Gouda. 

 

 

 

Gebruiksvoorschrift 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als hulpstof voor toevoeging aan 

gewasbeschermingsmiddelen. Let daarbij tevens op het etiket van het middel. 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing 

 

Groeiregulator 

Atplus UCL 1007 kan het effect van daminozide o.a. in chrysanten en Pernettya 

mucronata zodanig verbeteren, dat de dosering van dit middel met 40 tot 50% kan 

worden verlaagd. 

 

Herbiciden 

Atplus UCL 1007 kan de werkzaamheid aanzienlijk verbeteren van o.a. nicosulfuron, 

rimsulfuron en glyfosaat. 

 

Tot nu toe behaalde resultaten staan vermeld op www.surfaplus.com onder SURfaPLUS 

Trading. Nieuwe resultaten m. b. t. cultivars, andere gewassen en geteste middelen 

worden regelmatig toegevoegd. Tel. inlichtingen: 0317-451217. Indien men deze 

hulpstof wil aanwenden in een toepassing, die nog niet eerder is getest m.b.t. cultivar, 

gewas en middel, is het advies om eerst een proefbehandeling uit te voeren. 

 

 

 

Klaarmaken spuitvloeistof 

Het advies is om Atplus UCL 1007 toe te voegen na bereiding van de complete 

spuitvloeistof in een concentratie van 250 g per 100 liter. Na toevoegen van de hulpstof 

de oplossing tien minuten laten staan zonder roeren en vervolgens kort mengen. Advies 

dosatron gebruikers: zie document Atplus-Chrysant op www.surfaplus.com onder 

Trading/proefresultaten. 

 

 

 

Zie ook volgende pagina 
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ATPLUS® UCL 1007 

 
Opslag 

Goed gesloten in originele verpakking bewaren. 

 

 

 

Samenstelling m.b.t. schadelijke bestanddelen 

Atplus UCL bevat o.a. een ge-ethoxyleerde vetzure alcohol (oppervlakte actieve stof). 

 

 

 

Deze hulpstof is toegelaten als toevoegingsstof onder nummer 14375N 

 

 

 

 

Gevaarsymbool: GEVAAR 

 

Veiligheidsaanbevelingen  

Gevaar voor ernstig oogletsel 

Schadelijk bij inslikken 

Kan huidirritatie en irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken 

Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van dit product en beschermende 

handschoenen, oog- en gelaatsbescherming dragen. 

Na het werken met dit product de huid grondig wassen 

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 

medisch advies inwinnen. 

Buiten bereik van kinderen bewaren 

Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. 

 

 

 

 

De informatie en aanbevelingen op dit etiket zijn, naar ons beste weten, correct op de 

verpakkingsdatum. Omdat wij geen controle kunnen uitoefenen op de bewaring, het 

transport en het gebruik van het produkt geven wij geen garantie op het resultaat. 

Tevens aanvaarden wij om die reden geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade 

ontstaan door de bewaring, het transport of het gebruik. De verkoop van dit produkt is 

onderhevig aan de verkoopvoorwaarden van SURfaPLUS Trading; zie ook 

www.surfaplus.com. 
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