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TOELATINGSAKTE
Classificatie volgens CLP-GHS

Gelet op de aanvraag ingediend op 08/11/2013

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:

Open Air Spray is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk
besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van
biociden

Deze toelating is geldig tot 01/11/2015 (datum van goedkeuring van transfluthrin).

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is
bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede
zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de
toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2.De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014
moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze
akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

EDIALUX-FORMULEX NV
KBO nummer: 0404.085.172
Rijksweg 28
BE 2880 BORNEM
Telefoonnummer: +32 3 886 22 11 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: Open Air Spray

- Toelatingsnummer: 2410B

- Doel waarvoor het product bestemd is: 

o insecticide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ? Bloc II

Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL

2/6

o AE - aerosol spuitbus

- Toegelaten verpakkingen:

o Voor het grote publiek:

spuitbus 500.0 ml

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Transfluthrin (CAS 118712-89-3): 0.1 %

- Andere gevaarlijke stoffen:

propaan,vloeibaar,onder druk (CAS 74-98-6)
I-butaan (CAS 75-28-5)
N-butaan (CAS 106-97-8)

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Uitsluitend toegelaten ter bestrijding van muggen binnen en buiten. Binnen waarbij de
inhoud van de spuitbus in de ruimte wordt verneveld en buiten waarbij de inhoud van
de spuitbus rechtstreeks op een verhard oppervlak (betegeling, muren, houtwerk, enz)
wordt verspoten.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 ja(a)r(en))

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 
67/548/EEG:

Code Omschrijving Pictogram
F+ Zeer licht ontvlambaar

N Milieugevaarlijk
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Code Omschrijving
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch 

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R12 Zeer licht ontvlambaar

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code Pictogram Pictogram
GHS02

GHS09

Code H Omschrijving H Specificatie
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij 

verhitting
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, 

met langdurige gevolgen

Signaalwoord: Gevaar

o Voor het grote publiek:

Code P Omschrijving P Specificatie
P102 Buiten het bereik van kinderen houden Sterk aanbevolen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete

oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.

Sterk aanbevolen

P211 Niet in een open vuur of op andere
ontstekingsbronnen spuiten

Sterk aanbevolen, tenzij
een soortgelijke
aanduiding is toegekend

P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet
doorboren of verbranden

Sterk aanbevolen

P273 Voorkom lozing in het milieu Aanbevolen, tenzij dit
het beoogde gebruik is

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen Aanbevolen
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P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan
temperaturen boven 50 °C/122 °F

Sterk aanbevolen

P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de
nationale/regionale voorschriften

Aanbevolen

§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is 
vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:
o Voor het grote publiek:

De spuitbus goed schudden voor gebruik.
- Buiten als bestrijdingsmiddel tegen muggen :
Verstuif de spuitbus gedurende enkele seconden in de open ruimte. Verstuif vervolgens de
inhoud van de spuitbus van dichtbij op allerlei verharde oppervlakken (bvb. op de vloer,
tegen een muur, op houtwerk, enz). Reken voor elke 3 m² grondoppervlak op ongeveer 1
verneveling van telkens 1 seconde. Verdeel de verschillende verstuivingen zo gelijkmatig
mogelijk over de volledige plaats die men buiten muggenvrij wil houden. De gevormde
neerslagvlekjes zullen traag opdrogen, met een continue afgifte van de werkzame stof. 10 -
15 minuten na de toepassing is de beschermende sfeer opgebouwd en kan de behandelde
plaats in gebruik genomen worden. Bij optimale omstandigheden (windstil weer, geringe
grondvochtigheid, enz.) is Open Air Spray gedurende 8 uren werkzaam; herhaal in minder
gunstige omstandigheden de behandeling na 5 uren. Opgelet ! Niet toepassen in de directe
omgeving van vijvers.
- Binnen als bestrijdingsmiddel tegen muggen in woningen en gebouwen :
Sluit deuren en vensters. Verstuif vervolgens vanuit het midden van de ruimte Open Air
Spray in de 4 bovenhoeken. Vernevel voor elke 10 m³ ruimte ongeveer 2 seconden.
Herhaal de toepassing indien nodig.

- Gevalideerde doelorganismen

o  muggen 

§4.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product 
onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012.
Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr.
1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB
van 7 september 2012.

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de 
gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
toelatingshouder.

- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
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- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan 
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 
betaald wordt.

- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de 
aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve 
de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

§5.Indeling van het product:

Niet geklassificeerd

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code Omschrijving
N Milieugevaarlijk
F+ Zeer licht ontvlambaar

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H Klasse en categorie
H410 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar)

- categorie 1
H400 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) -

categorie 1
H222, H229 Ontvlambare en niet-ontvlambare aerosol - categorie 1

§6.Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling
van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen
en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen
van de jaarlijkse bijdrage: 4,0

Brussel,

Toegelaten op 21/04/2010
Wijziging van handelsbenaming op 12/01/2011
Verlenging op 11/10/2012
Verlenging op 13/05/2014
Classificatie volgens CLP-GHS op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

http://z1nemesis.health.fgov.be:8180/Workplace/getContent/Gestautor/Technical*__.Folder/Document*__.Generation/AppData/AppData/Local/Local Settings/Temp/www.poisoncentre.be" "blocked::www.poisoncentre.be
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Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte

28/04/2015 09:48:16


