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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Kruidvat anti-insect spray 9.5% DEET

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de
toelatingshouder

Jaico RDP nv

Venecoweg 26 9810 Nazareth België

Naam

Adres

Toelatingsnummer
BE2015-0004

Referentienummer van de
asset in R4BP 3 BE-0011956-0000

Toelatingsdatum 08/11/2013

Vervaldatum 01/11/2023

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Benzstraße 25 71083 Herrenberg Duitsland

Benzstraße 25 71083 Herrenberg Duitsland

Naam van de fabrikant Medgenix Benelux

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Vliegvel 21 8560 Wevelgem België

Vliegveld 21 8560 Wevelgem België

125/03/2020 SAMENVATTING VAN DE
PRODUCTKENMERKEN



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

Naam van de fabrikant Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Havenlaan 86C box 204 1000 Brussels België

2110 West Gate City Boulevard NC27403 Greensboro Verenigde Staten van Amerika

Werkzame stof 23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide

Naam van de fabrikant Clariant Produkte (Deutschland) GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Duitsland

625 E. Catawba Avenue NC28120 Mt. Holly Verenigde Staten van Amerika

Werkzame stof 23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide

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-meta-
toluamide N,N-diethyl-m-toluamide Werkzame stof 134-62-3 205-149-7 9.5

ethanol 64-17-5 200-578-6 36.87
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2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie  Ontvlambare vloeistof en damp.

 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Bevat citronellal en geraniool. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen  Buiten het bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. – Niet roken.

spuitnevel niet inademen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

 BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - middel ter afwering van muggen bij de mens

Productsoort
PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter afwering van muggen bij mensen. Het
middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Niet gebruiken bij kinderen
jonger dan 2 jaar en beperk het gebruik bij kinderen tussen 2 en12 jaar oud.

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Culicidae:-Aedes mosquitoes-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Culicidae:-Anopheles mosquitoes-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
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Culicidae:-House mosquitoe-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Toepassingsgebied
Binnen

Buiten

gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats en adem de spray niet in

Toepassingsmethode(n)
Spuiten -
Verstuiven en zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid. Voor gebruik
ophet gezicht: eerst verstuiven op de hand en dan aanbrengen op het gezicht.

Dosering en frequentie van de
toepassing

1 ml per 600cm² ( 1ml per arm van een volwassene) - 100 -
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar en beperk het gebruik bij kinderen tussen
2 en 12 jaar oud. maximaal 2 keer per dag.

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Fles, Plastiek: HDPE , 75
Fles, Plastiek: composiet , 75

PP, opening13 mm. PP dop en PP/PE/staal/alu vernevelaar.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid. Voor gebruik op het gezicht: eerst verstuiven op de hand en dan
aanbrengen op het gezicht.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten
voorkomen. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Product niet inademen. Niet vaker dan 2 maal per dag
gebruiken. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar en beperk het gebruik bij kinderen tussen 2 en 12 jaar oud. Voor gebruik op
het gezicht: eerst verstuiven op de hand en dan aanbrengen op het gezicht.
Eventueel gebruik herhalen na het zwemmen, douchen of wanneer de werking verminderd.

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

contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten
voorkomen. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Product niet inademen.
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4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking

Lozing in het milieu verhinderen en verpakking niet hergebruiken

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

Niet direct in het zonlicht plaatsen. Buiten het bereik van kinderen houden. De verpakking goed sluiten. Houdbaarheid 5 jaar

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter afwering van muggen bij mensen. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-
professioneel gebruik. Dit middel geeft gemiddeld 6 uur bescherming tegen de meest voorkomende muggensoorten in België. Voor
sommige tropische soorten kan de werkingsduur korter zijn, gemiddeld 2 uur bescherming tegen de Aedes-mug (drager van
gelekoortsvirus) en 5 uur tegen de Anopheles-mug (drager van parasiet die malaria kan veroorzaken). Factoren zoals temperatuur,
luchtvochtigheid en zweten kunnen de werking beïnvloeden.
Zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid. Voor gebruik op het gezicht: eerst verstuiven op de hand en dan
aanbrengen op het gezicht. Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. Gebruik ca. 1 ml per 600 cm2(1 ml per
arm van een volwassene). Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Product niet inademen.Niet vaker dan 2 maal
per dag gebruiken.  Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar en beperk het gebruik bij kinderen tussen 2  en 12 jaar oud.

Eventueel gebruik herhalen na het zwemmen, douchen of wanneer de werking verminderd.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten
voorkomen. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Voor gebruik op het gezicht: eerst verstuiven op de hand en
dan aanbrengen op het gezicht. Product niet inademen. Niet vaker dan 2 maal per dag gebruiken. Niet gebruiken bij kinderen jonger
dan 2 jaar en beperk het gebruik bij kinderen tussen 2  en 12 jaar oud.

Eventueel gebruik herhalen na het zwemmen, douchen of wanneer de werking verminderd.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
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Zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid. Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. Contact
met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats.
Product niet inademen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lozing in het milieu verhinderen en verpakking niet hergebruiken.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden

Niet direct in het zonlicht plaatsen. Buiten het bereik van kinderen houden. De verpakking goed sluiten. Houdbaarheid 5 jaar

6. Overige informatie
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