
 

 

 

        

          

          

 

Inhoud: 200 L, 1000 L  
 
Kona 

 

Gevarenaanduidingen:  

Veroorzaakt huidirritatie  

Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

 

Voorzorgsmaatregelen: 

Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.  

Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming.  

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts 

raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum (NVIC)). 

 
Vorstvrij, koel en droog bewaren.   Chargenummer: zie opdruk verpakking. 

 

Beschrijving van de eerste hulp maatregelen 

Algemene aanwijzingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter 

beschikking houden. 

Na inademen: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk 

kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

Na huidcontact: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende 

minstens 15 minuten. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen 

alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

Na oogcontact: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 

verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. 

Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

Na inslikken: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

 

 

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als activator in de (glas) tuinbouw. 

 

Kona is een hulpstof die het gedrag van de spuitvloeistof op de plant verbetert en zorg draagt 

voor: 

- een betere verdeling 

- een snellere droging 

- een vermindering van zichtbaar residu 

 

GEVAAR 

PRODUCTNAAM 

Toelatingsnummer: 14808 N        UITVLOEIER 

 

KONA 



 

 

De toevoeging als hulpstof aan acariciden, fungiciden en insecticiden verbetert de 

contactwerking en de opname van gewasbeschermingsmiddelen.  Hierdoor wordt de 

bedrijfszekerheid vergroot. 

 

Glasgroenteteelt 

Voor toevoeging aan insecticiden, fungiciden en acariciden. 

Dosering: 0,03 % (30 mL per 100 L water). 

 

Glassierteelt 

a. Voor toevoeging aan insecticiden, fungiciden en acariciden. 

Dosering: 0,03 % (30 mL per 100 L water). 

b. voor droogwassen van gewassen. 

Dosering: 15-60 mL per are 

 

Groenteteelt in vollegrond 

Voor toevoeging aan insecticiden, fungiciden en acariciden. 

Dosering: 0,03 % (30 mL per 100 L water). 

 

Algemeen 

Voor de juiste dosering en toepassingswijze van insecticiden, fungiciden en acariciden 

raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing van de betreffende middelen. 

 

 

Aangezien de regels voor toevoegingstoffen nog in Europese procedures moeten worden 

vastgelegd, heeft er geen risicobeoordeling kunnen plaatsvinden en is de werkzaamheid niet 

beoordeeld. Er is uitsluitend gekeken of de toevoegingstof geen formuleringshulpstof bevat, 

die in bijlage III van verordening (EG) 1107/2009 is opgenomen. Het door de aanvrager 

ingediende wettelijk gebruiksvoorschrift, de gebruiksaanwijzing en de etikettering zijn dus  

niet beoordeeld op mogelijke risico’s en werkzaamheid. Deze risico’s vallen derhalve onder 

de verantwoording van de toelatinghouder. 

 

 

 

Kona® is een geregistreerd handelsmerk van Interagro (UK) Ltd.  

 

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer 

informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook 

afspoeling en hoe deze te beperken. 

 
N.B. Certis Europe B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen voldoet aan hoge eisen, 

c.q. aan de standaardeisen, waarnaar door haar wordt verwezen. Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen 

op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het 

verkeer gebracht en toegepast, staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen 

aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het vervoer, de opslag, het 

in het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen. 


