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TOELATINGSAKTE
Verlenging post-annex I

Gelet op de aanvraag ingediend op 24/12/2013

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:

K.O. Spray tegen Kruipende Insecten is toegelaten met toepassing van het artikel 78
ter van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en
het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot de datum waarop uw aanvraag tot toelating is geëvalueerd
binnen de termijnen opgelegd door de Europese Commissie en maximaal tot
30/09/2015.

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:

COMPO BENELUX NV
KBO nummer: 0400.124.208
FILLIERSDREEF 14
BE 9800 DEINZE
Telefoonnummer: 09 3838181 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: K.O. Spray tegen Kruipende Insecten

- Toelatingsnummer: 1501B

- Doel waarvoor het product bestemd is: insecticide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

o AE - aerosol spuitbus
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:
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Deltamethrin (CAS 52918-63-5): 0.02 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

18 : Uitsluitend toegelaten ter bestrijding van kruipende insecten op de plaatsen waar ze
zich verschuilen

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

o Voor het grote publiek:

Code Omschrijving
 R10 Ontvlambaar  
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S13 Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
S20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
S23 Gas/damp/rook/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven

door de fabrikant)
S24 Aanraking met de huid vermijden
S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts

raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S56 Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder

afval brengen
Was de handen na de toepassing.
Eetwaren, keukengerei, aquarium goed afdekken, aquariumpomp
uitschakelen
Recipiënt onder druk. Beschermen tegen zonnestralen en niet blootstellen aan
temperatuur boven 50°C. Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
Niet verstuiven naar een vlam of gloeiend voorwerp.
De oppervlakken die bestemd zijn om met eetwaren in contact te komen niet
behandelen

§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:

Behandel naden, kieren en andere schuilplaatsen van de insecten evenals hun
eventuele looppaden om een lange nawerking te bekomen. De spuitbus op ongeveer
30 cm afstand houden en met een gelijkmatige beweging de te behandelen plaats
licht bespuiten.
Tegen vlooien: vooral de niet belopen gedeelten van de vloerbedekking
behandelen.
Tegen kakkerlakken: dient men alle schuilplaatsen te behandelen dus o.a. ook
achter en onder kasten, koelkasten en radiatoren.
Nooit hele wandoppervlakken zonder schuilplaatsen behandelen. Herhaal de
behandeling indien nodig en na schoonmaakbeurten.
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Vermijd overmatig spuiten op weefsels, in het bijzonder tapijten met
schuimrubberen onderzijde. Het is aanbevolen de spray te testen op een
onopvallend deel van het te bespuiten materiaal. Vermijd overmatig spuiten op
kunststof, synthetische tegels en geboende oppervlakken. Niet gebruiken op bont.
Niet rechtstreeks spuiten op planten of huisdieren.

§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 verkoopcijfers aangegeven zijn 

overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan 
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 7 van het voornoemde KB van 
13/11/2011 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).

§5.Indeling van het product:
Niet geklassificeerd

§6.Score van het product:
Overeenkomstig de bepalingen in art. 7, §§1 en 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: 1,0

Brussel,

Brussel, toegelaten op 14/5/2001
verlengd op 21/12/2001
overgedragen op 20/08/2007
verlengd op 21/05/2010
hernieuwd op 18/5/2011
Verlenging post-annex I

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

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

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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