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TOELATINGSAKTE
Wederzijdse erkenning van toelating

Gelet op de aanvraag ingediend op 13/02/2012

Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:

DEGESCH- PLATE is toegelaten in overeenstemming met het artikel 17 van de
Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012
betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

Deze toelating is geldig tot 31/01/2022

Een aanvraag voor een hernieuwing van de toelating moet ten laatste 550 dagen voor de 
einddatum van deze toelating worden ingediend.

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:

DETIA FREYBERG GMBH
Dr. Werner Freyberg Strasse 11
D-69514 LAUDENBACH
Telefoonnummer: 0049-6201708421 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: DEGESCH- PLATE

- Toelatingsnummer: BE2015-0012
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- Doel waarvoor het product bestemd is: 

o insecticide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

o GE - gasontwikkelend product

- Toegelaten verpakkingen:

o Voor professioneel gebruik:

Verzegelde gasdichte verpakking (aluminiumfoliezak):
1 plate à 117 g per aluminiumfoliezak

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Trimagnesiumdifosfide (CAS 12057-74-8): 55.0 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

PT18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Toegelaten als begassingsmiddel voor de bestrijding van insecten ter bescherming van 
opgeslagen producten/bescherming van levensmiddelen/gezondheidsbescherming / 
bescherming van materialen. Mag toegepast worden binnen gebouwen (silo's, vlakke 
opslagruimten, schelven, containers, andere gasdichte gebouwen) al of niet leeg of met 
opgeslagen goederen. Ook bestemd voor toepassing in vrachtruimten van schepen al of niet
leeg of met opgeslagen goederen (Gassing en ventilatie alleen toegestaan in de haven). 
Uitsluitend bestemd voor toepassing door de speciaal erkende gebruiker.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 3 ja(a)r(en))

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

Code Omschrijving Pictogram
F Licht ontvlambaar
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N Milieugevaarlijk

T+ Zeer giftig

Code Omschrijving
R15/29 Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water
R36 Irriterend voor de ogen
R32 Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen
R26/27/28 Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de 

huid

o Voor professioneel gebruik:

Code Omschrijving
S7/8 Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren
S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S30 Nooit water op deze stof gieten
S1/2 Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een

beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts

raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale

instructies/veiligheidskaart
S3/9/14/49 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed

geventileerde plaats verwijderd van water en vocht
S43 In geval van brand CO2, droog zand of poeder gebruiken, "Nooit water

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

Code Pictogram Pictogram
GHS02

GHS06

GHS09

Code H Omschrijving H
H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen 

ontbranden
H300 Dodelijk bij inslikken
H310 Dodelijk bij contact met de huid
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H330 Dodelijk bij inademing
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

Signaalwoord: Gevaar

Code EUH Omschrijving EUH
EUH029 Vormt giftig gas in contact met water
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren
EUH070 Giftig bij oogcontact

o Voor professioneel gebruik:

Code P Omschrijving P Specificatie
P102 Buiten het bereik van kinderen houden O
P223 Contact met water vermijden in verband met een heftige O
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reactie en een mogelijke wolkbrand
P232 Tegen vocht beschermen HR
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren R
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden R
P273 Voorkom lozing in het milieu R
P280 Beschermende handschoenen/beschermende

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
HR

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

HR

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen

R

P335 Losse deeltjes van de huid afvegen HR
P370+P378 In geval van brand : blussen met CO2, droog zand of

poeder gebruiken. Nooit water gebruiken.
HR

P402+P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking
bewaren.

HR

P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren HR
P405 Achter slot bewaren O
P501 Inhoud/verpakking afvoeren als gevaarlijk afval volgens

geldende nationale of regionale regelgeving
R

HR: Highly recommended
R: recommended
O: optional

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

De vermeldingen in de gebruiksaanwijzing moeten een afspiegeling zijn van de tekst 
hieronder en de SPC (zie document in bijlage). De toepassingsmethoden evenals de 
toepassingsdosissen moeten met nauwkeurigheid hernomen worden.

- Gebruiksaanwijzing:

o Voor professioneel gebruik:

De begassing dient te gebeuren onder de leiding van een speciaal erkend gebruiker (art. 4
van het KB van 14/01/1992). De speciaal erkende gebruiker dient zich te laten bijstaan
door minstens één helper tijdens de volgende handelingen:
- nazicht van de te begassen ruimtes
- het inbrengen van het middel
- het verluchten
- het vrijgeven van de ruimte
Manier van aanwenden: Fumigatie
Condities van de ruimte: afgesloten of verzegeld, leeg of met opgeslagen goederen.
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Productdosis: 1 plate bevat 117 g (komt overeen met 33 g PH3) en is geschikt voor 6 m³
Blootstellingstijd: 60 uren
Voor gedetailleerde gegevens mbt gebruik consulteer tevens de tabellen onder de rubriek
'Toegelaten gebruik' en 'Instructies voor gebruik' in het SPC document.

- Gevalideerde doelorganismen

o insecten (zie tabel A Te bestrijden organismen in SPC document)

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

- Producent DEGESCH- PLATE:

DETIA FREYBERG GMBH
Dr. Werner Freyberg Strasse 11
D-69514 LAUDENBACH
Duitsland
Tel: 0049-6201708421

- Producent Trimagnesiumdifosfide (CAS 12057-74-8):

DEGESCH DE CHILE LTDA.
Camino Antiguo a Valparaiso 1321
Talagante, Santiago
CL 9710000 Padre Hurtado

§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 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 
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aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve 
de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

- Het K.B. van 14/12/1992 houdende reglementeringen inzake begassingen moet worden 
nageleefd.

- Deze toelating is slechts geldig op voorwaarde dat een definitieve SPC in het 
Nederlands, het Frans en het Duits volgens de nieuwe eisen (gestructureerd ".xml" 
SPC) is ingediend. Deze SPC's moet ten laatste 6 maanden na de handtekening van 
deze toelatingsakte worden ingediend.

- Leveranciers (fabrikanten) van de werkzame stof moeten vanaf 1 september 2015 op de
artikel 95 lijst BPR staan.

- Zie SPC DEGESCH- PLATE

§6.Indeling van het product:

klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden 
aan speciaal erkende gebruikers. 

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code Omschrijving
N Milieugevaarlijk
F Licht ontvlambaar
T+ Zeer giftig
Xi Irriterend

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H Klasse en categorie
H400 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) -

categorie 1
H330 Acute toxiciteit (inhalatie) - categorie 1
H310 Acute toxiciteit (dermaal) - categorie 1
H300 Acute toxiciteit (oraal) - categorie 2
H260 Stof of mengsel die in contact met water ontvlambare

gassen ontwikkelt - categorie 1
H319 Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2

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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§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: 7,5

Brussel,

Wederzijdse erkenning van toelating op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

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

28/07/2015 14:48:57


