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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

RENTOKIL RAPID PRO

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de
toelatingshouder

Rentokil Initial Limited

Hazel House  Millennium Park - Naas Ierland

Naam

Adres

Toelatingsnummer
BE2016-0006

Referentienummer van de
asset in R4BP 3 BE-0011978-0000

Toelatingsdatum 07/10/2016

Vervaldatum 06/10/2026

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant Rentokil Initial Supplies

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Webber Road Knowsley Industrial Park L33 7SR Kirkby, Merseyside Verenigd
Koninkrijk

Rentokil Initial Supplies, Webber Road Knowsley Industrial Park L33 7SR Kirkby,
Merseyside Verenigd Koninkrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)
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Naam van de fabrikant SBM Développement S.A.S

Adres van de fabrikant

Productielocatie

60 chemin des Mouilles 69130 Écully Frankrijk

Excel Estate, S.V. Road Goregaon (West) 400062 Mumbai Indië

Werkzame stof 3 - Alfachloralose

Naam van de fabrikant LODI SAS

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Parc D Activites Des 4 Routes 35390 Grand-Fougeray Frankrijk

LODI Group, site HIKAL Ltd., T-21. MIDC Industrial Area Taloja Raigad district 410208
Maharashtra Indië

Werkzame stof 3 - Alfachloralose

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 (%)

Alfachloralose
(R)-1,2-O-(2.2,2-
Trichloroethylidene)-a-D-
glucofuranose

Werkzame stof 15879-93-3 240-016-7 3,996

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
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Voorkom lozing in het milieu.

 Gelekte/gemorste stof opruimen.

verpakking afvoeren naar volgens de lokale en regionale reglementering

Inhoud naar volgens de lokale en regionale reglementering

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Binnen in gebouwen.  Voor het bestrijden van muizen.

Productsoort
PT 14 - Rodenticiden

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

Wetenschappelijke naam: Mus musculus
Triviale naam: Huismuis
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Mus musculus
Triviale naam: Huismuis
Ontwikkelingsstadia: Juvenielen

Toepassingsgebied
Binnen

Binnen in gebouwen.

Toepassingsmethode(n)
Methode: In lokdozen
Gedetailleerde beschrijving:
Het lokaas moet in lokaasdozen geplaatst worden.

Dosering en frequentie van de
toepassing

Toe te passen dosis: Tot 8g lokaas (2 x 4g) aangebracht met een spuitpistool
Verdunning (%): 0.0
Aantal en timing van de toepassing:
Tot 8g lokaas (2 x 4g) aangebracht met een spuitpistool.

Het aantal te gebruiken lokaasdozen is afhankelijk van de behandelde site en ernst van
de infestatie: als richtlijn.

Plaats de lokaasdozen op een afstand van 2 tot 3 meter van elkaar (3 meter in geval
van een kleine infestatie tot 2 meter in geval van een hoge muizen infestatie).

Controleer de lokaasdozen regelmatig.

Vervang elk opgegeten lokaas. Het lokaas vervangen tot er in het geheel geen opname
meer is. Vervang elk beschimmeld of vervuild lokaas.
Als al het lokaas opgegeten werd verhoog het aantal lokaasdozen en/of de
bezoekfrequentie.

Lokazen moeten geplaatst worden voor ten hoogste 7 tot 10 dagen.
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Indien de infestatie niet onder controle gebracht wordt, moet de site opnieuw
onderzocht worden om de oorzaak te bepalen en overweeg herinrichting van de
lokazen of het aantal lokazen te verhogen.

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

tube, Plastiek: HDPE , 300g
tube, Plastiek: HDPE , 400g

400g in polyethyleen (HDPE) patronen aangebracht met een spuitpistool.

300g in polyethyleen (HDPE) patronen aangebracht met een spuitpistool.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie generieke gebruiksvoorschriften.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie generieke gebruiksvoorschriften.

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

Zie generieke gebruiksvoorschriften.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking

Zie generieke gebruiksvoorschriften.

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

Zie generieke gebruiksvoorschriften.
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5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Lees voor elk gebruik steeds het etiket en volg de instructies.Voordat u dit product gebruikt, moet u zich ervan vergewissen dat u de
vereiste opleiding hebt genoten of de nodige instructies hebt ontvangen. 

Het product moet op een weloverwogen wijze geplaatst worde. Een grondige inspectie van de geïnfesteerde zone is essentieel, in
het bijzonder in afgelegen en verborgen plaatsen, om de grootte van de infestatie te bepalen.
 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Was uw handen en rechtstreeks blootgestelde huid na het hanteren
van het product voor het eten, drinken en roken.

Plaats de lokaasdozen op locaties waar muizen gezien worden in of nabij gangen en schuilplaatsen; op looppaden en in de buurt
van de plaatsen waar ze eten of knagen.

Het lokaas moet in lokaasdozen geplaatst worden, buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren en andere niet-doeldieren.

Op lokaasdozen moeten duidelijk de vermelding aangebracht worden dat ze rodenticiden bevatten en niet mogen aangeraakt
worden.

Na de behandeling alle lokazen verwijderen.

Wanneer de muizenplaag onder controle is, overweeg beheersmaatregelen (gaten dichtmaken, mogelijke voedselbronnen
verwijderen e.d.) om het risico op een nieuwe infestatie te verminderen.

Optimale efficiëntie wordt bereikt bij lage omgevings-temperaturen d.w.z. bij voorkeur 16°C of lager dan 16°C.

Product is werkzaam vanaf 24 uur tot 48 uur.

Dode knaagdieren, overblijfselen van niet gebruikt lokaas of lokaas gevonden buiten de lokaasdozen moeten verzameld worden bij
elke controle om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere niet-doeldieren te beperken.
Dode knaagdierlichamen, resten van ongebruikt lokaas of fragmenten van lokaas moeten volgens de plaatselijke voorschriften
worden verwijderd. 

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Plaats geen lokaasdozen dichtbij waterafvoersystemen waar ze in contact kunnen komen met water

Om zoveel mogelijk aas te vangen, moeten alternatieve voedselbronnen zoveel mogelijk worden verwijderd. 
Gebruik het product niet waar het in contact kan komen met voeding, drinkwater, dierenvoeding of voorwerpen die in contact komen
met voeding

Lokaasdozen niet schoonmaken tussen toepassingen

Knaagdieren kunnen dragers zijn van ziektekiemen (bvb. Leptospirose). Draag beschermende handschoenen bij het verwijderen van
knaagdieren. (type moet door de toelatingshouder in de productinformatie vermeld worden)

Als het product op openbare plaatsen gebruikt wordt, moeten de behandelde plaatsen tijdens de behandeling gemarkeerd worden
en de mogelijke risico's voor mensen en niet-doeldieren (d.w.z. primaire en secundaire vergiftiging) vermeld te worden evenals de
noodzakelijjke eerstehulp maatregelen in geval van een vergiftiging
Geef op de verpakking, het gevaar van het product voor mens en niet-doeldieren aan

Vermeld duidelijk op de verpakking de verplichting om beveiligde lokdoosjes te gebruiken voor het toepassen van rodenticiden. 

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Inslikken van dit middel in grote hoeveelheden kan leiden tot onderdrukking van het zenuwstelsel, hoofdpijn en zwakte die uitmondt
in bewusteloosheid. Geen tegengif beschikbaar. Symptomatische behandeling. Bij inslikken raadpleeg onmiddellijk een arts en toon
hem/haar deze verpakking of het etiket.

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

Verwijder na behandeling alle lokaas en voer deze af in overeenstemming met de lokale en regionale voorschriften

Product en verpakkingen afvoeren in overeenstemming met de lokale en regionale voorschriften
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5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden

Product bewaren in de originele verpakking op een koele en droge plaats

Product buiten het bereik houden van kinderen en niet-doeldieren

Verwijderd houden van voedsel, drank en dierenvoeding

Het product is 24 maanden houdbaar

6. Overige informatie

Dit product kan gevaarlijk zijn voor dieren in het wild.
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