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EUROSTATION – Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B – 1060 BRUSSEL
Dienst Risicobeheersing
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Datum:

CROMPTON (UNIROYAL
CHEMICAL) REGISTRATIONS
Kennet House, Langley Quay 4
GB SL3 6EH Slough

MRB/hc/2012/3365/

Bijlage(n):
Telefoon:
Fax :
E-mail :

++32 (0) 2 524 96 98
0032 (0) 2 524 96 03
Heidi.cools@health.fgov.be

Aanvraag tot verlenging van toelating voor het product: Device 25 WP

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 31/05/2013 of tot de datum
waarop de beslissing van de Europese Commissie betreffende het al of niet opnemen van de
werkzame stof diflubenzuron voor productsoort 18 in bijlage I of IA van de biociderichtlijn
98/8/EG in voege zal treden. Dit product is identiek aan het product No Fly madex L.D. WP 25
(1112B).

Hoogachtend,

Directeur Generaal

R. Moreau
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TOELATINGSAKTE
Verlenging
Gelet op de aanvraag ingediend op: 27/06/2011
De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :
Device 25 WP 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: 31/05/2013 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese
commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stof diflubenzuron voor
productsoort 18 in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. Dit
product is identiek aan het product No Fly Madex L.D. WP 25 (1112B).
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:
CROMPTON (UNIROYAL CHEMICAL) REGISTRATIONS
Kennet House, Langley Quay 4
GB SL3 6EH Slough
United Kingdom
Telefoonnummer: +31 (0) 20 5871860 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

-

Handelsbenaming van het product: Device 25 WP

-

Toelatingsnummer: 9707B

-

Doel waarvoor het product bestemd is: Insecticide
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-

Vorm waaronder het wordt aangeboden: WP (spuitpoeder)

-

Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :
diflubenzuron (CAS 35367-38-5): 25 %

-

Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:
Productsoort 18 Uitsluitend toegelaten ter bestrijding van vliegen (Diptera) in
verblijfplaatsen voor varkens, van pluimvee, voor rundvee en in mest- en composthopen

-

Code
N

Code
R50/53

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

Pictogram

Omschrijving
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
o Voor Professioneel gebruik :

Code
S13
S2
S20/21
S35
S61

Omschrijving
Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
Buiten bereik van kinderen bewaren
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

§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:
o Voor professioneel gebruik:
Te behandelen: verblijfplaatsen voor varkens
Dosis/Concentratie: 40 g/2-5 l water/10 m² te behandelen oppervlakte ter bestrijding van
de maden, door de behandeling van de broedplaatsen waar de maden zich ontwikkelen.
Te behandelen: verblijfplaatsen van pluimvee
Dosis/Concentratie: 40 g/2-5 l water/10 m² te behandelen oppervlakte, door de
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behandeling van de broedplaatsen waar de maden zich ontwikkelen.
Te behandelen: verblijfplaatsen voor rundvee
Dosis/Concentratie: 40 g/2-5 l water/10 m² te behandelen oppervlakte, door de
behandeling van de broedplaatsen waar de maden zich ontwikkelen
Te behandelen: mest- en composthopen
Dosis/Concentratie: 40 g/2-5 l water/10 m² te behandelen oppervlakte

§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).
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt
gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder
verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes
van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het
niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn
voor de oogst te verkorten.

§5. Indeling van het product:
Niet geklassificeerd
- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:
Code
N

Omschrijving
Milieugevaarlijk
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§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: 2,0

Brussel, toegelaten op 3/10/2007
Verlengd op 21/05/2010
Verlengd op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Directeur Generaal

R. Moreau
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