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®Gedeponeerd handelsmerk van Certis Belchim B.V.     Inhoud: 5 L 
 

FLIM® 
Toelatingsnummer: 16442 N FUNGICIDE 

Toelatingshouder: 
Nichino Europe Co., Ltd. 
5 Pioneer Court, Vision Park, Histon 
CB24 9PT Cambridge – United Kingdom 

In de handel gebracht door: 
Certis Belchim B.V. 
Stadsplateau 16 
3500 AP Utrecht 
Tel.: +31 (0)30 200 1200 
 

Flim 
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat 
Werkzame stof: flutolanil + imazalil  
Gehalte: 308 g/L + 38,5 g/L 
de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling 
van het mengsel: imazalil 
 
Gevarenaanduidingen:  
Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
Verdacht van het veroorzaken van kanker. 
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 
Voorzorgsmaatregelen: 
Voorkom lozing in het milieu. 
Draag beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. 
Gelekte/gemorste stof opruimen. 
Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt 
 
Aanvullende etiketelementen: 
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het 
milieu te voorkomen. 

 

Gevaar 

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

 
BESCHRIJVING VAN DE EERSTEHULPMAATREGELEN 
Algemeen: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. 
Na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Bij onwel voelen een arts raadplegen. 
Na contact met de huid: De huid wassen met zachte zeep en water. De huid met overvloedig water wassen. 
Verontreinigde kleding uittrekken. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. 
Na contact met de ogen: Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts bellen. 
Na opname door de mond: Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn 
is). Water laten drinken. Niet laten braken. De patiënt in de buitenlucht brengen en warm en rustig houden. 
Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. 
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHIFT 
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik 
door middel van een pootgoedbehandeling (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 
Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden. 
 
Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op 

Dosering* 
middel per 
toepassing 

Maximale 
dosering middel 
per toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen 
per 12 maanden 

Aardappelen Rhizoctonia1 

Zilverschurft2 

0,3 L/ton 
pootgoed 

1,56 L/ha 1 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere 
toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de 
genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen. 
1 Rhizoctonia (Rhizoctonia solani) 
2 Zilverschurft (Heminthosporium solani) 
 
Overige toepassingsvoorwaarden 
Draag handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld pootgoed. 
 
Het middel toepassen op kiemvrij pootgoed en niet later dan 4 weken voor het poten. 
 
Behandeld pootgoed mag niet voor dierlijke voeding of menselijke consumptie worden 
aangewend. 
 
Resistentiemanagement 
Let op: Dit middel bevat de werkzame stoffen imazalil en flutonalil. Imazalil behoort tot de 
Demethylation inhibitors (DMI-fungiciden), de FRAC code is 3. Flutonalil behoort tot de SDHI 
(succinate dehydrogenase inhibitors), de FRAC code is 7. Bij dit product bestaat er kans op 
resistentieontwikkeling. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op. 
 
 
 
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 Belchim 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. 


