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TOELATINGSAKTE
Classificatie volgens CLP-GHS

Gelet op de aanvraag ingediend op 09/10/2013

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:

Mierenpoeder is toegelaten is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het
koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken
van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating is geldig tot 18/05/2016 of tot de datum van goedkeuring van de werkzame
stof voor productsoort 18 overeenkomstig Verordening (EC) nr. 528/2012

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:

ECOSTYLE BVBA
KBO nummer: 0458.780.801
GLABBEEKSTRAAT 129
BE 3450 GEETBETS
Telefoonnummer: 0032 (0)11 580 585 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: Mierenpoeder

- Toelatingsnummer: 3606B

- Doel waarvoor het product bestemd is: 

o Insecticide.
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- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

o DP - strooipoeder

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Diatomeeënaarde (CAS 61790-53-2): 98%

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 18
Uitsluitend toegelaten ter bestrijding van mieren.
De werkzame stof is niet selectief d.w.z. dat het zowel nuttige als schadelijk insecten zal
doden.
Buitenhuistoepassingen moet dus met enige reserve gebeuren.

Code Omschrijving
Indien het product in grote hoeveelheden wordt gebruikt of zeer frekwent 
wordt toegepast, wordt aangeraden tijdens de toepassing een stofmasker te 
dragen.

o Voor het grote publiek:

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

Code EUH Omschrijving EUH
EUH208 Bevat Eucalyptusolie. Kan een allergische reactie veroorzaken. Kan een 

allergische reactie veroorzaken

o Voor het grote publiek:

Code P Omschrijving P
P102 Buiten het bereik van kinderen houden

§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:
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o Voor het grote publiek:

Binnenshuis:

Het poeder strooien rond en bovenop de nestopeningen en looppaden van de mieren. Ook
de verschillende toegangen tot de ruimte en/ of de woning behandelen.
Buitenshuis:

- Strooien: 
Het poeder strooien op al de plaatsen ( nesten en looppaden) waar de mieren zich bevinden.
- Gieten: 
Voor een nog snellere werking kan het poeder "opgelost" worden in water . Los al roerend 
1 agestreken eetlepel ( crica 12.5 g) mierenpoeder op in 1 liter water, tot een homogene 
emulsie bekomen wordt. De emulsie met behulp van een gieter in de nestopeningen en op 
de looppaden gieten. De werkzame stof  komt op deze manier rechtstreeks in het 
mierennest terecht en versnelt het proces. Mogelijk moet de behandeling na 5 dagen 
herhaald worden , voor de mieren die zich in tussentijd uit de nog nog aanwezige eieren 
hebben ontwikkeld.  

§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).

- De werkzame stof is niet selectief d.w.z. dat het zowel nuttige als schadelijke insecten zal
doden. Buitenhuistoepassingen moet dus met enige reserve gebeuren.

§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

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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berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 0,0

Brussel,

Toegelaten op 18/05/2006
Verlengd op 21/10/2010
Verlengd op 12/05/2014
Classificatie volgens CLP-GHS op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

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