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REGISTRATIE
Nieuwe registratie

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:

Elimax ® Omgevingsspray is geregistreerd in overeenstemming met het artikel 9 of 10
van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het
gebruiken van biociden.

Deze registratie is geldig tot 31/12/2024 of tot de datum van goedkeuring van de werkzame
stof voor productsoort 18 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012.

§2.De aanduidingen opgelegd door artikel 28, §5 van het koninklijk besluit van 4 april 2019
moeten op het etiket voorkomen:

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

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

OYSTERSHELL N.V.
KBO nummer: 0419.652.979
Nijverheidsweg 10
BE 9820 Merelbeke
Telefoonnummer: 09/377.24.85 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsnaam van het product: Elimax ® Omgevingsspray

- Registratienummer: BE-REG-00079

- Geregistreerde gebruiker(s): Uitsluitend grote publiek

- Doel waarvoor het product bestemd is:

o Insecticide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

o AE - aerosol spuitbus

- Geregistreerde verpakkingen: 

Spuitbus 200.0 ml
Spuitbus 150.0 ml
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- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum
cinerariifolium obtained with supercritical carbon dioxide (CAS 89997-63-7): 0.25 %

- Productsoort en gebruik waarvoor het product geregistreerd is:

18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Uitsluitend geregistreerd voor de bestrijding van luizen in de omgeving

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram Pictogram
GHS02

GHS09

Signaalwoord: Gevaar

Code H Omschrijving H
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

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

- Doelorganismen:

o  Pediculus humanus capitis 

§4.Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent Elimax ® Omgevingsspray:

OYSTERSHELL NV , BE

- Producent Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of 
Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical carbon dioxide (CAS 89997-63-7):
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Sumitomo Chemical (UK) Plc, GB (Acting for BOTANICAL RESOURCES
AUSTRALIA , AU)

§5.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 registratie en vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
registratiehouder.

- De registratie geldt voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 31 van het KB van 4/04/2019 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 32 van het KB van 4/04/2019 is de 
aangifte van uw product bij het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve 
de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

- Voor de biocidewerking tegen Pediculus humanus capitis: Verstuif het product 
gedurende 4 à 5 seconden op een afstand van 30 à 40 cm op de plaatsen waar de luizen 
kunnen voorkomen. Onmiddellijk effect. Gedurende een half uur laten drogen en daarna 
een half uur laten verluchten.

- Het product is niet geschikt voor gebruik op personen. Contact van het preparaat met de 
huid, de ogen en de mond moet vermeden worden.

§6.Indeling van het product:

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H Klasse en categorie
H222 + H229 Ontvlambare en niet-ontvlambare aerosol - categorie 1

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

H410 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar)
- categorie 1

§7.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

§8.Bijzondere voorwaarden verbonden aan het/de gebruik(en):

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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- Circuit: vrije circuit

Brussel,

Nieuwe registratie op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
Lucrèce Louis

25/06/2019 17:51:09


