Samenvatting van de productkenmerken van een biocide
familie
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Deel I.- Eerste informatieniveau

1. Administratieve informatie

1.1. Familienaam
Night&Day Family

1.2. Productsoort(en)
PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

1.3. Toelatingshouder
Naam

SC Johnson Europe Sàrl

Adres

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Zwitserland

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer
Referentienummer van de
asset in R4BP 3

NL-0016419-0000

Toelatingsdatum

04/12/2020

Vervaldatum

04/12/2030

1.4. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

SC Johnson Europe Sàrl

Adres van de fabrikant

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Zwitserland

Productielocatie

Zobele Holding S.p.A., Via Fersina, 4 38123 Trento Italië
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1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof

1404 - Transfluthrin

Naam van de fabrikant

Bayer SAS

Adres van de fabrikant

16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Frankrijk

Productielocatie

Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase GIDC, 396 195 Vapi Indië

2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie
Triviale naam

IUPAC-naam

Transfluthrin

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Werkzame stof

118712-89-3

405-060-5

13,4 - 13,4

2.2. Soort(en) formulering
VP - Dampontwikkelend product

Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

1. Administratieve informatie van de meta-SPC
1.1. Identificatiecode van de meta-SPC
Night&Day

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer
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1.3 Productsoort(en)
PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1.Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC
Triviale naam

IUPAC-naam

Transfluthrin

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Werkzame stof

118712-89-3

405-060-5

13,4 - 13,4

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC
Formulering(en)

VP - Dampontwikkelend product

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veroorzaakt huidirritatie.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat methenamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Inhoud naar / verpakking afvoeren als klein chemisch afval (KCA). Lege plastic
verpakkingen van klein chemisch afval die echt leeg zijn (schud- of gietleeg) mogen bij
de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval.
Voorkom lozing in het milieu.
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4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Verdamper met één verwarmingsstand
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere
geleedpotigen

Insecticide
Wetenschappelijke naam: Culicidae:
Triviale naam: Muggen
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
Wetenschappelijke naam: Muscidae:
Triviale naam: Vliegen
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Binnen

Toepassingsgebied
Voor gebruik in huis en andere particuliere ruimtes binnen.

Toepassingsmethode(n)

Dosering en frequentie van de
toepassing

Elektrisch verwarmde verdamper met één verwarmingsstand.
Gedetailleerde beschrijving:
De formulering bestaat uit transfluthrin, geabsorbeerd in een inerte dragermatrix. De
inerte matrix wordt verwarmd door een elektrische verwarmingseenheid, waardoor het
transfluthrin gecontroleerd wordt verdampt.

Toe te passen dosis: Eén unit is geschikt voor een ruimte van 20 m3 gedurende 10
dagen (240 uur) indien de unit 24 uur per dag wordt gebruikt.
Verdunning (%): 0
Aantal en timing van de toepassing:

Eén unit is geschikt voor een ruimte van 20 m3 gedurende 10 dagen (240 uur) indien de
unit 24 uur per dag wordt gebruikt.

In aanzienlijk grotere ruimtes moeten 2 units worden gebruikt.

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal
Stevige vezelplaten unit-behuizing die het volgende bevat:
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- Night & Day™ + 1 navulling

of

- twee navullingen

Night & Day™ is een ongevulde verdamper.

Montage-unit voor één verdamper - PP - 4,75 g

Gemetalliseerd zakje - Gemetalliseerd (aluminium) PP en PET - 106 x 106 mm (met 1
navulling)

1 navulling is een zandkern in montage-unit voor gebruik in combinatie met de
verdamper

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
1) In elkaar zetten van product:

· Scheur het zilverkleurige zakje open en trek de navulling aan het driehoekige plastic omhulsel uit het zakje.

- Plaats de navulling in de navulopening van de verdamper en draai de navulling met de wijzers van de klok mee om te
vergrendelen.

2) Doe het volgende voor het instellen van de opgebruikindicator:

· Houd het lipje vast en verwijder de zilverkleurige folie van de bovenkant van de navulling, zodat de blauwe indicator zichtbaar wordt
die aangeeft hoeveel vloeistof al gebruikt is.

· De vloeistof verdampt tijdens het gebruik alleen als de verdamper in het stopcontact zit.
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· Als de vloeistof is opgedroogd, is het tijd om de navulling te vervangen.

3) Activeer het product en steek de anti-muggen-/-vliegenstekker in een 230 V stopcontact:

· Het maakt niet uit in welke richting de stekker in het stopcontact wordt gestoken.

· Een rood lampje geeft aan dat het product werkt.

· Voor een optimale werking kunt u de verdamper het beste 1 uur van tevoren (voor muggen) of 1,5 uur van tevoren (voor vliegen) in
het stopcontact steken.

4) Gebruik Night&Day dag en nacht gedurende 24 uur per dag:

· Een navulling gaat bij een mediumstand 10 dagen mee (bij een gebruik van 24 uur per dag).

· Na 10 dagen geeft de indicator aan dat het tijd is om de navulling te vervangen om ervoor te zorgen dat de anti-muggen-/vliegenstekker zijn werk blijft doen. Gebruik uitsluitend RAID Night&Day-navullingen voor de verdamper.

U kunt het product op elk gewenst moment deactiveren door de stekker van de verdamper uit het stopcontact te halen.

Voor gebruik in ruimtes tot 20 m3.

In aanzienlijk grotere ruimtes moeten 2 units worden gebruikt.

Ventilatie of een airco in de ruimte kan de werking van het product negatief beïnvloeden.

Voor een optimaal effect moeten de ramen tijdens het gebruik van dit product gesloten zijn

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
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Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 2 - Verdamper met drie verwarmingsstanden
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere
geleedpotigen

Insecticide
Wetenschappelijke naam: Culicidae:
Triviale naam: Muggen
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
Wetenschappelijke naam: Muscidae:
Triviale naam: Vliegen
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Binnen

Toepassingsgebied
Voor gebruik in huis en andere particuliere ruimtes binnen.

Toepassingsmethode(n)

Dosering en frequentie van de
toepassing

Elektrisch verwarmde verdamper met drie verwarmingsstanden.
Gedetailleerde beschrijving:
De formulering bestaat uit transfluthrin, geabsorbeerd in een inerte dragermatrix. De
inerte matrix wordt verwarmd door een elektrische verwarmingseenheid, waardoor het
transfluthrin gecontroleerd wordt verdampt.

Toe te passen dosis: Eén unit is geschikt voor een ruimte van 16 m3 gedurende 320 uur
indien de unit 24 uur per dag bij de lage stand wordt gebruikt. Eén unit is geschikt voor
een ruimte van 20 m3 gedurende 240 uur indien de unit 24 uur per dag bij de
mediumstand wordt gebruikt. Eén unit is geschikt voor een ruimte van 30 m3 gedurende
160 uur indien de unit 24 uur per dag bij de hoge stand wordt gebruikt.
Verdunning (%): 0
Aantal en timing van de toepassing:

Eén unit is geschikt voor een ruimte van 16 m3 gedurende 320 uur indien de unit 24 uur
per dag bij de lage stand wordt gebruikt.

Eén unit is geschikt voor een ruimte van 20 m3 gedurende 240 uur indien de unit 24 uur
per dag bij de mediumstand wordt gebruikt.
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Eén unit is geschikt voor een ruimte van 30 m3 gedurende 160 uur indien de unit 24 uur
per dag bij de hoge stand wordt gebruikt.

In aanzienlijk grotere ruimtes moeten 2 units worden gebruikt.

Categorie/categorieën
gebruikers
Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Breed publiek (niet-professioneel)

Stevige vezelplaten unit-behuizing die het volgende bevat:

- Night & Day™ + 1 navulling

of

- Night & Day™ Trio + 1 navulling

of

- twee navullingen

Night & Day™ en Night & Day™ Trio zijn ongevulde verdampers.

Montage-unit voor één verdamper - PP - 4,75 g

Gemetalliseerd zakje - Gemetalliseerd (aluminium) PP en PET - 106 x 106 mm (met 1
navulling)

1 navulling is een zandkern in montage-unit voor gebruik in combinatie met de
verdamper

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
1) In elkaar zetten van product:
·

Scheur het zilverkleurige zakje open en trek de navulling aan het driehoekige plastic omhulsel uit het zakje.
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- Plaats de navulling in de navulopening van de verdamper en draai de navulling met de wijzers van de klok mee om te
vergrendelen.
2) Doe het volgende voor het instellen van de opgebruikindicator:
·
Houd het lipje vast en verwijder de zilverkleurige folie van de bovenkant van de navulling, zodat de blauwe indicator zichtbaar
wordt die aangeeft hoeveel vloeistof al gebruikt is.
·
De vloeistof verdampt tijdens het gebruik alleen als de verdamper in het stopcontact zit.
·
Als de vloeistof is opgedroogd, is het tijd om de navulling te vervangen.
3) Activeer het product en steek de anti-muggen-/-vliegenstekker in een 230 V stopcontact:
·
Het maakt niet uit in welke richting de stekker in het stopcontact wordt gestoken.
·
Een rood lampje geeft aan dat het product werkt.
·
Voor een optimale werking kunt u de verdamper het beste 1 uur van tevoren (voor muggen) of 1,5 uur van tevoren (voor
vliegen) in het stopcontact steken.
4) Gebruik Night&Day dag en nacht gedurende 24 uur per dag:
·
Een navulling gaat bij een gemiddelde instelling 10 dagen mee (bij gebruik van 24 uur per dag bij de mediumstand).
·
De indicator geeft aan dat het tijd is om de navulling te vervangen om ervoor te zorgen dat de anti-muggen-/-vliegenstekker
zijn werk blijft doen Gebruik uitsluitend RAID Night&Day-navullingen voor de verdamper.
U kunt het product op elk gewenst moment deactiveren door de stekker van de verdamper uit het stopcontact te halen.
Druk op de knop om te schakelen van "low" (laag) naar "medium" (medium) en naar "high" (hoog) en "off" (uit). OF
Druk op de knop om te schakelen van "low" (laag) naar "medium" (medium) en naar "high" (hoog).
Navulling werkt ~
·
320 uur op de lage stand voor kleine ruimtes (ca. 16 m3)
·
240 uur op de mediumstand voor ruimtes van gemiddelde grootte (ca. 20 m3)
·
160 uur op de hoge stand, geschikt voor grote ruimtes (30 m3)
In aanzienlijk grotere ruimtes moeten 2 units worden gebruikt.
Ventilatie of een airco in de ruimte kan de werking van het product negatief beïnvloeden.
Voor een optimaal effect moeten de ramen tijdens het gebruik van dit product gesloten zijn

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zorg ervoor dat het apparaat in de juiste stand wordt gebruikt, afhankelijk van de grootte van de ruimte. Dit om potentiële
gezondheidsrisico's te voorkomen.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruikshandleiding

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
Zie de algemene gebruiksaanwijzing.
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5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC
5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie de gebruik-specifieke gebruiksvoorschriften.

5.2. Risicobeperkende maatregelen
Tastbare gevaaraanduidingen (EN/ISO 11683)

Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen voor gebruik met betrekking tot de grootte van de
ruimte.
Gebruik niet in zeer kleine besloten ruimtes zoals een kelder of toilet.

Als de huid in contact komt met de navulling, was deze dan onmiddellijk met water en zeep.

De verdamper mag tijdens gebruik op geen enkele manier worden afgedekt door wat voor materiaal ook.

Raak de verdamper niet aan met metalen instrumenten of natte handen.

Verwijder of bedek vóór gebruik van de verdamper eventueel in de ruimte aanwezige terraria, aquaria en kooien van huisdieren.

Schakel tijdens gebruik van de verdamper de luchtfilter van het aquarium uit.

Niet direct op of bij voedsel, diervoer of drinken gebruiken, of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact komen
met voedsel, diervoer, drinken en dieren. Niet in de keuken gebruiken.

Niet bewaren in de buurt van eten, drinken en diervoeders.

Bevat transfluthrin (pyrethroïden), kan dodelijk zijn voor katten. Voorkom dat katten in contact komen met het behandelde gebied.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: Instructies in verband met mogelijk brandgevaar, giftigheid, elektrische schokken of
verwondingen. LEES DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES AANDACHTIG ALVORENS DIT APPARAAT TE
GEBRUIKEN EN BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES . WAARSCHUWING: bij gebruik van elektrische apparaten, moeten
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de basis voorzorgsmaatregelen altijd gevolgd worden, waar onder ook de volgende: LET OP: Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.Dit apparaat mag alleen onder toezicht worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met
verminderd lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis.

Reinigen en onderhoud door de gebruiker dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden zonder toezicht. Voor een veilig gebruik:
enkel goed werkende stopcontacten gebruiken op plekken waar goed geventileerd wordt en het apparaat niet in contact kan komen
met lakens, dekens of ander materiaal. Niet aansluiten op verlengsnoeren met verdeel- of multistekkers of adaptors. Nooit in water
onderdompelen. Houdt het stopcontact boven de verdamper vrij. Het apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt met RAID
Night&Day navulling in de Night&Day verdamper. Het gebruik van andere substanties kan leiden tot vergiftiging of brandgevaar.
BUITEN HET BEREIK VAN HUISDIEREN HOUDEN. Deze instructies zijn ook beschikbaar op internet www.scjproducts.info

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
Transfluthrin kan paresthesie (een brandend en tintelend gevoel van de huid zonder irritatie) veroorzaken. Doe het volgende als de
symptomen aanhouden: Raadpleeg een arts.
Beschrijving van eerstehulpmaatregelen.

Inademing: Geen speciale voorschriften

Bij contact met huid: Trek alle verontreinigde kleding onmiddellijk uit. Was af met zeep en veel water. Raadpleeg een arts als de huid
geïrriteerd raakt en blijft Was verontreinigde kleding voordat deze weer wordt gedragen.
Bij contact met de ogen: Afspoelen met veel water Raadpleeg een arts als oog irritatie optreedt en aanhoudt.
Bij inslikken: GEEN braken opwekken. Mond spoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Geef nooit iets via de mond aan
iemand die bewusteloos is.

Bij het inwinnen van medisch advies van een arts of antigifcentrum, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Neem in geval van een incident contact op met een arts of antigifcentrum.

Maatregelen ter bescherming van het milieu
Spoel het product niet in oppervlakte water of door de afvoer naar het riool.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Het product moet verwijderd worden naar het chemisch afval.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
Dit product heeft een houdbaarheid van 4 jaar.

6. Overige informatie
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Het product bevat 300 mg zuivere transfluthrin per unit.

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC
7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke
individuele biocide

Handelsnaam

Raid Night&Day

Marktgebied: NL

Night & Day

Marktgebied: NL

Toelatingsnummer
NL-0016419-0001 1-1
(Referentienummer van de asset in R4BP 3 Nationale toelating)

Triviale naam

IUPAC-naam

Transfluthrin

Handelsnaam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Werkzame stof

118712-89-3

405-060-5

13,4

Raid Night&Day Trio

Marktgebied: NL

Night&Day Trio

Marktgebied: NL

Toelatingsnummer
NL-0016419-0002 1-1
(Referentienummer van de asset in R4BP 3 Nationale toelating)
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Triviale naam
Transfluthrin
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IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Werkzame stof

118712-89-3

405-060-5

13,4
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