Samenvatting van de productkenmerken van een biocide
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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
MecDEET Solution

1.2. Toelatingshouder
Naam

BeapharBV

Adres

Drostenkamp 3 8101 Raalte Nederland

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

NL-0017905-0000

Toelatingsdatum

25/04/2018

Vervaldatum

24/04/2028

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Beaphar BV

Adres van de fabrikant

Drostenkamp 3 8101 BX Raalte Nederland

Productielocatie

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

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)
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Werkzame stof

23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide

Naam van de fabrikant

Vertellus Performance Materials Inc.

Adres van de fabrikant

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten van Amerika

Productielocatie

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

N,N-Diethyl-metatoluamide

N,N-diethyl-m-toluamide

Werkzame stof

134-62-3

205-149-7

19

2.2. Formuleringstype
ME - Micro-emulsie

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Veiligheidsaanbevelingen

4. Toegelaten gebruik
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4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - afweermiddel tegen teken
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Afweermiddel

Wetenschappelijke naam: Ixodes ricinus
Triviale naam: teken
Ontwikkelingsstadia: Nimfen
Wetenschappelijke naam: Ixodes ricinus
Triviale naam: Teken
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Overig

Toepassingsgebied
binnen en buiten

Toepassingsmethode(n)

Dosering en frequentie van de
toepassing

Methode: Spuiten
Gedetailleerde beschrijving:
Spuiten

Toe te passen dosis: 1,67 µL/cm²
Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing:
1,67 µL/cm²
Beschermingstijd: 5 uur
Volwassenen en kinderen (tussen 6 en 11 jaar oud): breng maximaal éénmaal per dag
aan
-Toepassing voor kinderen tussen 6 en11 jaar oud: 4 verstuivingen per arm, 6
verstuivingen per been, 5 verstuivingen voor gezicht en hals, en dit éénmaal per dag.
- Toepassing voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 8 verstuivingen per arm, 12
verstuivingen per been, 10 verstuivingen voor gezicht en hals, 4 verstuivingen per hand,
en dit éénmaal per dag.

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

handfles en pomp van 125 mL of 200 mL in HDPE met sproeikop.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

-zie algemene gebruiksaanwijzing
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4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
-zie 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 algemene gebruiksaanwijzing

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

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

5. Algemene gebruiksaanwijzing
5.1. Gebruiksvoorschrift
- Lees altijd het etiket of de bijsluiter vóór gebruik en volg de instructies.
- Respecteer de aanbevolen toedieningsdoses.
- De gebruiker moet de registratiehouder op de hoogte brengen als de behandeling niet effectief is.
- In geval van gelijktijdig gebruik van het product met zonnebrandcrème eerst de zonnebrandcreme aanbrengen en pas na 20
minuten het product aanbrengen.
- Het word niet aanbevolen om gebruik van dit product met andere afwerende producten te combineren.
- De beschermingstijd is slechts indicatief. Omgevingsfactoren (bijvoorbeeld hoge temperatuur, windsnelheid) kunnen deze wijzigen.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik in tropische gebieden.
- Het product mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 6 jaar.
- Spuit het product op de hand van de volwassene en breng spaarzaam aan op het gezicht van volwassenen of kinderen, vermijd de
ogen en de mond.
- Het product niet onder kleding aanbrengen.
- Toepassing voor kinderen tussen 6 en11 jaar oud: 4 verstuivingen per arm, 6 verstuivingen per been, 5 verstuivingen voor gezicht
en hals, en dit éénmaal per dag.
- Toepassing voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 8 verstuivingen per arm, 12 verstuivingen per been, 10 verstuivingen voor
gezicht en hals, 4 verstuivingen per hand, en dit eenmaal per dag.
- Schudden voor gebruik

5.2. Risicobeperkende maatregelen
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- Niet meer dan éénmaal per dag aanbrengen
- Breng alleen aan op hoofd, armen, handen en onderbenen.
- Bedek onbehandelde delen van het lichaam met kleding.
- Voor kinderen van 6 tot 12 jaar: het product moet door volwassenen worden aangebracht.
- Niet op kinderhanden aanbrengen.
- Handen wassen voor het eten.
- Niet aanbrengen op of in de buurt van voedsel of dranken, of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die waarschijnlijk in direct
contact komen met voedsel en dranken .
- Om besmetting van voedsel te voorkomen contact vermijden van de behandelde huid met voedsel.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Het product is niet bedoeld voor gebruik bij dieren / huisdieren

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
- Contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, zo nu en dan de bovenste en onderste oogleden opheffen. Controleer
en verwijder contactlenzen indien dit makkelijk te doen is. Blijf gedurende tenminste 10 minuten spoelen met warm water. Als er
irritatie of gezichtsstoornissen optreden dient medische hulp te worden ingeroepen .
- Contact met de huid: bij huidreacties contact opnemen met een specialist voor vergiftigingsbehandeling of medische hulp inroepen.
- Inademing van grote hoeveelheden: in een halfzittende houding rusten. Zoek onmiddellijk medisch advies als er symptomen
optreden.
- Contact met de mond: Spoel de mond met water. Neem onmiddellijk contact op met een specialist als er symptomen optreden
en/of in geval van mondcontact met grote hoeveelheden.
- Geef geen vocht of wek geen braken op bij bewustzijnsproblemen; in de juiste positie plaatsen en onmiddellijk medisch advies
inwinnen.
-Houd de verpakking of het etiket voorhanden.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
-Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen en in de bodem levende organismen; voorkom verontreiniging van
bodem, grond- en oppervlaktewater. Dit middel niet toepassen boven of in de nabijheid van oppervlaktewater en niet op plaatsen
waar uitspoeling naar het riool optreedt.
- De verpakking mag niet hergebruikt worden.
- Voer het ongebruikte product, de verpakking en al het overige afval af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
- Beschermen tegen bevriezing
- Opslaan bij temperaturen tot maximaal 40 ° C.
- Houdbaarheid: 2 jaar

6. Overige informatie
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