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REGISTRATIE
Nieuwe registratie

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:

KB HOME DEFENSE VLIEGENDE INSECTEN 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 28/01/2023 of tot de datum van goedkeuring van de (laatste)
werkzame stof voor productsoort 18 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012. Dit
product is identiek aan het product INSECTICIDE (3912B).

§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:

EVERGREEN GARDEN CARE BELGIUM
KBO nummer: 0464.324.251
Voshol 8
BE 9160 Lokeren
Telefoonnummer: 03 780 71 10 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsnaam van het product: KB HOME DEFENSE VLIEGENDE INSECTEN

- Registratienummer: BE-REG-00154

- Geregistreerde gebruiker(s): Uitsluitend grote publiek

- Doel waarvoor het product bestemd is:

o Insecticide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

o AE - aerosol spuitbus
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- Toegelaten verpakkingen:

spuitbus 200.0 ml
spuitbus 300.0 ml
spuitbus 500.0 ml

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Prallethrin (CAS 23031-36-9): 0.075 %
alfa.-Cyaan-3-fenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaa
t (CAS 39515-40-7): 0.15 %

- Productsoort en gebruik waarvoor het product geregistreerd is:

18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Uitsluitende toegestaan voor de bestrijding van mieren, kakkerlakken en andere
kruipende insecten en ook voor vliegende insecten
- Ook geschikt voor gebruik tegen muggen in tropische zones.
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

- 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
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§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 blatta orientalis 
o ctenocephalides felis 
o lasius niger
o vespula vulgaris 
o aedes aegypti
o culex pipiens 
o culex quinquefasciatus 
o musca domestica 
o lepisma saccharina 
o blattella germanica 
o tegenaria domestica 
o aedes albopictus 
o anopheles gambiae 

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

- Producent KB HOME DEFENSE VLIEGENDE INSECTEN:

VOLCKE AEROSOL COMPANY (SITE EXPLOITATION) , BE

- Producent Prallethrin (CAS 23031-36-9):

SUMITOMO CHEMICAL (U.K.) PLC , GB

- Producent alfa.-Cyaan-3-fenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) 
cyclopropaancarboxylaat (CAS 39515-40-7):

SUMITOMO CHEMICAL (UK) PLC , GB
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§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).

- In overeenstemming met artikel 24 van het KB van 4/04/2019, is de registratiehouder
verplicht om de bevoegde dienst onmiddellijk in kennis te stellen indien het biocide
stoffen bevat die officieel erkend worden als hormoonverstoorder door ECHA
(https://echa.europa.eu/nl/ed-assessment; https://echa.europa.eu/candidate-list-table;
https://circabc.europa.eu/w/browse/e379dc27-a2cc-46c2-8fbb-46c89d84b73d).

- Voorbereidende handelingen : Goed schudden voor gebruik.
Bewaren en gebruiken op kamertemperatuur. Houd de bus rechtop tijdens het gebruik.

o Kruipende insecten : Niet langdurig spuiten (2 seconden, ± 2 gram), rechtstreeks
op de insecten, op een afstand van ± 40 cm. De behandeling na één week
herhalen. Niet rechtstreeks op de bodem spuiten.

o Vliegende insecten : Temperatuur: 20°C. Gedurende max 3 seconden (± 3 gr)
voor een 30 m³ ruimte-inhoud spuiten. Deuren en vensters van het vertrek
sluiten en vanuit het midden van de ruimte in de 4 bovenhoeken verstuiven.
Houd de ruimte gesloten en niet betreden gedurende 10 minuten. Daarna
grondig verluchten. Houdt minstens 1 meter afstand van wanden, meubels en
gordijnen. Vermijd contact met meubels, gordijnen, kunststoffen, gelakte of
beschilderde materialen. Aquarium afdekken tijdens het gebruik.

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
https://circabc.europa.eu/w/browse/e379dc27-a2cc-46c2-8fbb-46c89d84b73d
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§6.Indeling van het product:

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

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

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

H400 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut 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):

- Circuit: vrije circuit

Brussel,

Nieuwe registratie op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

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