FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu

TOELATINGSAKTE
Overdracht
Gelet op de aanvraag ingediend op: 03/09/2010
De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :
Phostoxin pellets is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit
van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en gebruiken van biociden zoals
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 3 oktober 2005.
Deze toelating is geldig tot: 14/05/2014 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese
Commissie betreffende het al of niet opnemen van de werkzame stof voor productsoorten 14
en 18 in bijlage I of IA van de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.
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 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003
moeten op elke verpakking 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 DEGESCH GMBH
Dr. Werner Freyberg Strasse 11
D-69514 LAUDENBACH
Duitsland
Telefoonnummer: 0049-6201708421 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen).
- Handelsbenaming van het product: Phostoxin pellets
- Toelatingsnummer: 1087B
-

Doel waarvoor het product bestemd is
-rodenticide
-insecticide
-acaricide
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-

Vorm waaronder het wordt aangeboden:
-korrels

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :
Aluminiumfosfide (CAS 20859-73-8) : 56.0 %
-

Gebruik waarvoor het product toegelaten is:
Productsoorten 14 en 18:

Toegelaten is uitsluitend het gebruik van dit product als bestrijdingsmiddel tegen insecten,
knaagdieren en mijten in meel, schroot van oliezaden, tapioca en huiden, gedurende de
opslag en als begassingsmiddel in gebouwen waar geen mensen of dieren verblijven.

-

Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen:

F

Licht ontvlambaar

T+

Zeer giftig

Code
R15/29
R50
R28
R32
S42
S22
S1/2
S30
S43
S35
S45
S61
S3/9/14

Omschrijving
Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen
Zeer vergiftig bij opname door de mond
Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren
Tijdens de ontsmetting een geschikte adembescherming (persluchtapparatuur
met volgelaatsmasker) dragen.
Stof niet inademen
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
Nooit water op de stof gieten
In geval van brand CO2, droog zand, of poeder gebruiken. Nooit water
gebruiken.
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren
In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van water;
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S36/37

vocht en ontstekingsbronnen
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
Bij brand nooit water gebruiken

§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is
vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.
Gebruiksaanwijzing:
Gassing van los gestorte goederen : 10 tot 20 pellets ( 2 à 4 g PH3) per ton
Gassing van verpakte goederen en ruimten : 5 tot 10 (1 à 2 g PH3) pellets per m³.
1 pellet ontwikkelt 0,2 g fosforwatergas.
De behandeling met het gas mag alleen uitgevoerd worden, wanneer er geen gevaar voort
kan komen voor mensen of dieren die zich in de onmiddellijke nabijheid van de
behandelde plaats bevinden.
Nooit een geopende bus bewaren. De inhoud van een geopende verpakking moet in één
keer volledig opgebruikt worden.
Goed ontluchten na de gassing. In geval van met gas behandelde waren, voor hun afzet en
vervoer ontluchting uitvoeren van tenminste 48 uren, indien nodig met behulp van
ventilatoren.
De behandelde plaatsen en aangrenzende ruimten mogen slechts vrijgegeven worden
wanneer de veiligheid gewaarborgd is door een geschikte test. De verpakking alleen in de
open lucht openen.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product
onderworpen is:
-

-

-

-

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 verkoopscijfers aangegeven zijn
overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 10 van het voornoemde KB van
14/1/2004 betaald wordt.
Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003
is de 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 14/01/1992 houdende reglementeringen inzake begassingen moet
worden nageleefd
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§5. Indeling van het product:

T+
F

Zeer giftig
Licht ontvlambaar

klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden
aan speciaal erkende gebruikers.
§6. Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 10, §§1 en 2 van het
KB van 14/1/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het
Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, zoals gewijzigd door het KB van
10 mei 2006, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van
de jaarlijkse bijdrage: 6,5

Brussel, toegelaten op 07/05/1987
hernieuwd op 17/11/1997
verlengd op 20/12/1999
gewijzigd op 08/02/2006
hernieuwd op 01/12/2006
verlengd op 21/05/2010
overgedragen op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Directeur Generaal

R. Moreau
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