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Administrative opplysninger

1.1. Produktets handelsnavn
MECDEET Solution

1.2. Innehaver av godkjenningen
Navn

BeapharBV

Adresse

Drostenkamp 3 8101 Raalte Nederland

Navn og adresse til innehaver
av godkjenningen

Godkjenningsnummer
NO-2018-0151

R4BP 3asset_referansenummer

NO-0019388-0000

Godkjenningsdato

25/04/2018

Godkjenningens
utløpsdato

24/04/2028

1.3. Produsent(er) av biocidprodukt(er)

Navn på produsent

Beaphar BV

Adresse til produsent

Drostenkamp 3 8101 BX Raalte Nederland

Adresse til produsentsted

Beaphar BV (site OLW) Oude Linderteseweg 9 8102 EV Raalte Nederland

1.4. Produsent(er) av aktivt stoff(er)

30/11/2021

PRODUKTOMTALE

1

Aktivt stoff

23 - N,N-diethyl-meta-toluamide

Navn på produsent

Vertellus Performance Materials Inc.

Adresse til produsent

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Amerikas forente stater (USA)

Adresse til produsentsted

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Amerikas forente stater (USA)

2. Produktets sammensetning og formulering

2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av biocidproduktet
Vanlig navn

IUPAC-navn

Funksjon

CAS-nummer

EC-nummer

Innhold (%)

N,N-diethyl-metatoluamide

N,N-diethyl-m-toluamide

Aktivt stoff

134-62-3

205-149-7

19

2.2. Formuleringstype
ME - Mikroemulsjon

3. Fare- og sikkerhetssetninger

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

4. Godkjent bruk
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4.1 Beskrivelse av bruken
Bruk 1 - PÅFØRING FOR MENNESKER
Produkttype
Hvis relevant, en nøyaktig
beskrivelse av den godkjente
bruken
Målorganisme(r) (inkludert
utviklingsstadium)

PT19 - Repellenter og lokkestoffer (skadedyrbekjempelse)

Repellenter

Vitenskapelig navn: Ixodes ricinus
Vanlig navn: alminnelig navn: skogflått
Utviklingsstadium: -

Innendørs

Bruksområde
Utendørs
Innendørs, utendørs

Bruksmåte

Bruksmengde og hyppighet

Metode: Spraying
Detaljert beskrivelse:
Spraying

Dosering: 1,67 µL/cm²
Fortynning (%): Antall og tidspunkt for behandling:
1, 67 µL/cm²
Beskyttelsestid: 5 timer
Voksne og barn (mellom 6–11 år): Påfør én gang pr. dag.

Brukerkategori(er)

Allmenheten (ikke-profesjonell)

Pakningstørrelse og emballasje

Flaske og pumpe i HDPE med en spraydispenser på 125 ml, 200 ml.

4.1.1 Bruksanvisning

-

4.1.2 Beskyttelsestiltak
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-

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte
effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis
-

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets
emballasje
-

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets
holdbarhet under normale forhold
-

5. Generell beskrivelse av bruk
5.1. Bruksanvisning
- Les alltid etiketten eller pakningsvedlegget før bruk, og følg alle angitte instruksjoner.
- Respekter anbefalte påføringsdoser.
- Brukeren bør opplyse gjeldende registreringsinnehaver hvis behandlingen er ineffektiv.
- Ved sammenfallende bruk av dette produktet og solkrem påføres solkremen først. Vent deretter 20 minutter før påføring av
produktet.
- Bruk av produktet med andre insektmidler er ikke anbefalt.
- Angitt beskyttelsestid er kun indikativ. Miljømessige faktorer (f.eks. høy temperatur eller vindhastighet) kan modifisere
beskyttelsestiden.
- Produktet er ikke ment for bruk i tropiske områder.
- Produktet kan ikke brukes på barn som er 6 år gamle.
- Spray på hånden til en voksen, og påfør sparsomt på ansiktet til barn/voksen – unngå øyne og munn.
- Må ikke brukes under klær.
- Barn 6–11 år: Påfør 4 dusjer pr. arm, 6 dusjer pr. fot og 5 på ansikt og nakke én gang daglig.
- Voksne og barn over 12 år: Påfør 8 dusjer pr. arm, 12 dusjer pr. fot og 10 på ansikt og nakke og 4 pr. hånd, én gang daglig.
- Risk før bruk

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø
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- Må ikke påføres mer enn én gang daglig.
- Påføres bare på hode, armer, hender og nedre del av ben.
- Dekk til ubehandlede deler av kroppen med klær.
- For barn fra 6–12 år: Insektmiddelet må påføres av voksne.
- Må ikke påføres barnas hender.
- Vask hendene før kontakt med mat.
- Må ikke påføres direkte på eller i nærheten av mat, fôr eller drikke, eller på overflater eller kjøkkenutstyr som har sannsynlighet
for å komme i direkte kontakt med mat, fôr og drikke.
- Unngå kontakt mellom behandlet hud og mat for å hindre smitte til maten.
- Hold utenfor barns rekkevidde. Produktet er ikke ment for bruk på dyr/kjæledyr.

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak
- Øyekontakt: Skyll umiddelbart med rikelige mengder vann, løft innimellom på øvre og nedre øyelokk. Kontroller for og fjern
eventuelle kontaktlinser hvis det enkelt lar seg gjøre. Fortsett å rens med varmt vann i minst 10 minutter. Oppsøk medisinsk hjelp
hvis det oppstår irritasjon eller synsforstyrrelser.
- Hudkontakt: i tilfelle en hudreaksjon/irritasjon skulle oppstå, kontakt spesialist innen giftbehandling eller medisinsk hjelp.
- Inhalering av store mengder: hold deg i ro i halvveis sittende posisjon. Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart hvis symptomer
skulle oppstå.
- Munnkontakt: Vask munnen med vann. Kontakt Giftinformasjonen umiddelbart hvis symptomer oppstår og/eller i tilfelle
munnkontakt med store mengder.
- Gi ikke væske og fremkall ikke brekninger i tilfelle nedsatt bevissthet; plasser personen i stabilt sideleie og oppsøk medisinsk
nødhjelp umiddelbart.
- Ha beholderen eller etiketten i umiddelbar nærhet.

5.4. Avfallshåndtering
-

Kast ikke produktet på bakken, i vannløp, rør (vasker, toalett...) eller ned i avløpet.
Emballasjen må ikke gjenbrukes.
Avfallshåndtering av ubrukt produkt, emballasje og alt annet avfall i henhold til lokale reguleringer.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet
-

Lagres frostfritt.
Må ikke lagres ved mer enn 40°C.
Holdbarhetstid: 2 år

6. Annen informasjon

For Miljødirektoratet:
Endret i henhold til art. 48: 26.11.2021
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