
 

 

ELASTO G5 

 
Hulpstof voor een verhoogde effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen. 

 

 

Leverancier SURfaPLUS Trading, Binnenhaven 1, 6709 PD Wageningen. 

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

 

 

 

Gebruiksvoorschrift 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als hulpstof voor toevoeging aan 

gewasbeschermingsmiddelen. 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing 

Elasto G5 is een op polyglycerol gebaseerde hulpstof. Elasto G5 verbetert de opname van 

een aantal werkzame stoffen in planten. Hierdoor kan Elasto G5 de werkzaamheid van 

o.a. herbiciden en groeiregulatoren verbeteren. 

 

Belangrijk Elke gebruiksaanwijzing op het label van het gewasbeschermingsmiddel 

m.b.t. toevoegen van hulpstoffen dient te worden opgevolgd en heeft voorrang op de 

tekst van dit etiket. Elasto G5 is een voor planten zachte hulpstof. Ondanks dat blijft een 

voorzichtige benadering geboden. Bij de eerste keer dat men Elasto G5 toepast, gebruik 

Elasto G5 eerst op een klein oppervlak alvorens over te gaan tot grootschalige 

toepassing. 

 

 

 

Toepassingen 

 

Herbiciden 

Elasto G5 kan de werkzaamheid verhogen van o.a. de herbiciden glyfosaat, nicosulfuron 

en rimsulfuron. 

 

Groeiregulatoren  

Elasto G5 kan de werkzaamheid verhogen van chloormequat (o.a. in Poinsettia) en 

daminozide (Hortensia, Kalanchoë, Petunia, Sutera, Campanula, Platycodon, 

zonnebloem, Viola cornuta, bol- en potchrysanten, Dahlia, Dahlietta, Solanum rantonettii, 

lavendel en pelargonium). Als gevolg hiervan kan de dosering van deze groeiregulatoren 

worden verlaagd met 40 tot 50%. 

 

Actualisering van de middelen waarmee Elasto G5 kan worden gecombineerd, 

testresultaten, percentage doseringsverlaging en andere informatie kunt u vinden op 

www.surfaplus.com onder Trading. 

 

 

Zie veiligheidsaanbevelingen op de volgende pagina 

mailto:trading@surfaplus.com
http://www.surfaplus.com/


 

 

ELASTO G5 

 
Klaarmaken spuitvloeistof 

Indien aanwezig, volg de aanwijzing m.b. t. hulpstoffen op het label van het 

gewasbeschermingsmiddel. Ons advies is om Elasto G5 toe te voegen na bereiding van 

de complete spuitvloeistof. Na toevoegen van de hulpstof de oplossing roeren.  

 

Geadviseerd wordt om Elasto G5 in een concentratie van 250 ml per 100 liter (0,25%) 

toe te voegen. Indien gewenst, kan men de concentratie verhogen tot 500 ml per 100 

liter (0.5%). Bij een verhoging wordt geadviseerd eerst een proefbehandeling uit te 

voeren. 

 

 

 

Opslag 

Goed gesloten in originele verpakking bewaren.  

 

 

 

Deze hulpstof is toegelaten als toevoegingsstof onder nummer 14377N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven 

 

Veiligheidsaanbevelingen 

 

Elasto G5 is volgens de EG-richtlijnen geen gevaarlijk preparaat. 

Geadviseerd wordt om de voor chemicaliën gebruikelijke veiligheidsmaatregelen na te 

leven en aanraking met huid en ogen en inademing te voorkomen. 

Bij aanraking met de huid onmiddelijk wassen met water en zeep. 

Bij aanraking met de ogen grondig met warm water uitspoelen. 

Na inademing, in de frisse lucht brengen en medisch advies inwinnen. 

Bij opname door de mond onmiddellijk een arts raadplegen. 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 
 

http://www.surfaplus.com/

