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TOELATINGSAKTE
Classificatie volgens CLP-GHS

Gelet op de aanvraag ingediend op 23/10/2013

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:

Predex TSF one shot 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 23/03/2019 of tot de datum van goedkeuring van de werkzame
stof voor productsoort 18 overeenkomstig Verordening (EC) nr. 528/2012.

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 03 886 22 11 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: Predex TSF one shot

- Toelatingsnummer: 909B

- Doel waarvoor het product bestemd is: insecticide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: aerosol spuitbus
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- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Transfluthrin (CAS 118712-89-3): 0.11 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

18 Uitsluitend toegelaten ter bestrijding van motten (kleermotten, meelmotten, enz.) en
vliegen in ruimten.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 jaren)

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

Code Omschrijving Pictogram
F+ Zeer licht ontvlambaar

N Milieugevaarlijk

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

o Voor professioneel gebruik:

Code Omschrijving
S20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts

raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S13 Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S23 Gas/damp/rook/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te
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geven door de fabrikant)
S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
S56 Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder

afval brengen
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren

Omschrijving
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een 
hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of 
verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend 
voorwerp.

Voedingsmiddelen en hun grondstoffen niet in contact brengen met 
behandelde oppervlakken tenzij deze vooraf grondig werden gereinigd.

Aanwezige onverpakte ruwe grondstoffen voor de 
voedingsmiddelenindustrie en veevoeder moeten tijdens de behandeling 
worden afgedekt.

Voedingswaren, keukengerei, aquaria en vogelkooien vooraf uit de te 
behandelen lokalen verwijderen

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

Code Pictogram Pictogram

GHS02

GHS07

GHS09

Code H Omschrijving H
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol
H315 Veroorzaakt huidirritatie
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H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord: Gevaar

o Voor professioneel gebruik:

Code P Omschrijving P
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet

roken
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden
P273 Voorkom lozing in het milieu
P280 Beschermende handschoenen
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

§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 professioneel gebruik:

Voorbereidende handelingen: Verwijder in het te behandelen lokaal of ruimte,
de niet verpakte voedingswaren en keukengerei. Sluit deuren en vensters.
Plaats de bus in het midden van het lokaal, bij voorkeur iets verhoogd en niet
in direct contact met de ondergrond om vlekvorming tijdens de verneveling te
voorkomen (bvb. op een stuk karton van 40x40 cm).

Manier van aanwenden: Verwijder de verzegelring. Draai het "One Shot"
ventiel volledig naar beneden tot een krachtige nevel ontsnapt. Verlaat de
ruimte en hou deze gedurende 2-3 uren gesloten. Daarna min. 1 goed
verluchten alvorens het lokaal terug in gebruik te nemen. De toepassing en het
verluchten van het lokaal moet door een en dezelfde persoon uitgevoerd
worden. Opmerkingen: voor de behandeling van kleine ruimten kan het
automatisch leeglopen onderbroken worden door het ventiel terug naar boven
te draaien (gefractioneerde toepassing). De totale leeglopduur van een aërosol
van 100 g/ 112 ml bedraagt +/- 75 secondes (+/- 1.3g/sec); m.a.w. per sec.
behandelt men 3.33 m3 ruimte tegen motten en 13.33 m3 ruimte tegen vliegen

Voorgeschreven dosering: 1 spuitbus van 100 g/112 ml volstaat voor: - een 
ruimte van 250 m3 tegen motten (kleermotten, meelmotten, enz.) - een ruimte 
van 1000 m3 tegen vliegen  
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§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.
- 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).

- Gebruik voorbehouden aan professionele gebruikers

§5.Indeling van het product:

Niet geklassificeerd

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code Omschrijving
F+ Zeer licht ontvlambaar
N Milieugevaarlijk

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H Klasse en categorie
H315 Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2
H400 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) -

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

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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§6.Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in art. 7, §§1 en 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 23/03/2009
Wijziging van houdbaarheid op 12/10/2009
Automatische verlenging op 21/05/2010
Automatische verlenging op 13/05/2014
Classificatie volgens CLP-GHS op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte
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