FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ? BLOC II, Victor Hortaplein 40 bus 15, B - 1060 Brussel

REGISTRATIE
Correctie

De Minister van Leefmilieu beslist:
§1.Het biocide:
Anti-Motten Double Action is geregistreerd in overeenstemming met het artikel 9 of 10
van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het
gebruiken van biociden.
Deze registratie is geldig tot 31/12/2024. Indien de laatste werkzame stof die bijdraagt aan
de biocidefunctie voor de relevante productsoort voor deze datum en overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 528/2012 wordt goedgekeurd, is de registratie echter slechts geldig
tot de datum van goedkeuring van deze werkzame stof.
§2.De aanduidingen opgelegd door artikel 28, §5 van het koninklijk besluit van 4 april 2019
moeten op het etiket voorkomen:
Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze
registratie staan:
- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de registratie heeft verkregen:

HENKEL BELGIUM NV
KBO nummer: 0567.902.930
Esplanade 1 101
BE 1020 Brussel
Telefoonnummer: 02 421 27 11 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)
- Handelsnaam van het product: Anti-Motten Double Action
- Registratienummer: BE-REG-00234
- Geregistreerde gebruiker(s): Uitsluitend grote publiek
- Doel waarvoor het product bestemd is:
o

Afwerend

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
o

VP - damp ontwikkelend product

- Geregistreerde verpakkingen:
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Andere: Anti-mottenring 4.0 ml
- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:
Cymbopogon winterianus oil, fractionated, hydrated, cyclized (CAS -): 2.87106 %

Methylnonylketon (CAS 112-12-9): 43.85 %
- Andere gevaarlijke stoffen:

2,6-dimethyloct-7-en-2-ol (CAS 18479-58-8): 9.9991 %
3,7-dimethyloctan-3-yl acetate (CAS 20780-48-7): 4.9995 %
P-menth-1-en-8-o (CAS 98-55-5) : 2.4997 %
Camphene (CAS 79-92-5) : 4.9995 %
3,5,5-trimethylhexyl acetate(CAS 58430-94-7) : 2.4997 %
Octahydro-2H-1-benzopyran-2-one (CAS 4430-31-3): 1.4998 %
Menthol(CAS 89-78-1) : 1.4998 %
[3R-(3?,3a?,6?,7?,8a?)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene
(CAS 19870-74-7) : 1.2498 %
Citronellyl formate (CAS 105-85-1) : 2.4997 %
Bulnesia sarmienti, ext., acetate (CAS 94333-88-7) : 1.2498 %
3-ethoxy-1,1,5-trimethylcyclohexane (CAS 67583-77-1) : 1.2498 %
1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethan-1-one (CAS 25304-14-7) : 1.2498 %
3-(5,5,6-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol (CAS 3407-42-9) : 1.4998 %
Linalool oxide (CAS 1365-19-1) : 1.4998 %
3,7-dimethylocta-1,3,6-triene (CAS 13877-91-3) : 0.4999 %
- Productsoort en gebruik waarvoor het product geregistreerd is:

19 Afweermiddelen en lokstoffen
Uisluitend geregistreerd als afweermiddel voor motten in kleerkasten
- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram
GHS07

Pictogram

GHS09
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Signaalwoord: Waarschuwing
Code H
H315
H317
H319
H410

Omschrijving H
Veroorzaakt huidirritatie
Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Code EUH
EUH208

Omschrijving EUH
Bevat linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken

§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is
vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.
- Doelorganismen:
o

Tineola bisselliella

§4.Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:
- Producent Anti-Motten Double Action:

CONSULTORIA TECNICA E REPRESENTACOES , PT
- Producent Cymbopogon winterianus oil, fractionated, hydrated, cyclized (CAS -):

CHEMIAN TECHNOLOGY LIMITED , GB
- Producent Methylnonylketon (CAS 112-12-9):

HENKEL GLOBAL SUPPLY CHAIN B.V. , NL
§5.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product
onderworpen is:
- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in
-

-

-

-

overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012.
Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr.
1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB
van 7 september 2012.
Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de
gegevens vermeld op deze registratie en vallen onder de verantwoordelijkheid van de
registratiehouder.
De registratie geldt voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de
bepalingen van artikel 31 van het KB van 4/04/2019 en de daaraan gebonden jaarlijkse
bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 32 van het KB van 4/04/2019 is de
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-

-

-

-

aangifte van uw product bij het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve
de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).
In overeenstemming met artikel 24 van het KB van 4/04/2019, is de registratiehouder
verplicht om de bevoegde dienst onmiddellijk in kennis te stellen indien het biocide
stoffen bevat die officieel erkend worden als hormoonverstoorder door ECHA
(https://echa.europa.eu/nl/ed-assessment; https://echa.europa.eu/candidate-list-table;
https://circabc.europa.eu/w/browse/e379dc27-a2cc-46c2-8fbb-46c89d84b73d).
Voor elk product en/of elke verpakking bestemd voor professionele gebruikers, is het de
verantwoordelijkheid van degenen die het product en/of de verpakking op de markt
aanbieden om ervoor te zorgen dat het niet aan het grote publiek wordt geleverd.
Voor gebruik tegen Tineola bisselliella: Hang de ring aan de kledingroede in de
kleerkast, zodanig dat er luchtcirculatie rond het product mogelijk is. Vermijd direct
contact met kledij en meubels. Voorkom beschadiging van het membraan. Dosering:
Voor een grote kleerkast van 1.5m³ moeten 3 ringen gebruikt worden.
Voor het bestaande product Anti-Motten Double Action op naam van registratiehouder
HENKEL BELGIUM NV met registratienummer BE-REG-00234 zijn volgende
uitfaseringstermijnen toegestaan:
o Voor het verwijderen of voor de opslag en het op de markt brengen van
bestaande voorraden: 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van handtekening
van deze registratie voor het op de markt brengen van het product Anti-Motten
Double Action met registratienummer BE-REG-00234
o Voor het opgebruiken van bestaande voorraden: 12 maanden, te rekenen vanaf
de datum van handtekening van deze registratie voor het op de markt brengen
van het product Anti-Motten Double Action met registratienummer
BE-REG-00234
- In afwijking van paragraaf 2 van deze registratie en overeenkomstig artikel 18.3(b) van
de Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet het etiket enkel de productidentificaties
vermelden die bijdragen tot de indeling van het mengsel wat betreft acute toxiciteit,
huidcorrosie of ernstig oogletsel, mutageniteit in geslachtscellen, kankerverwekkendheid,
voortplantingstoxiciteit, sensibilisatie van de luchtwegen of de huid, specifieke
doelorgaantoxiciteit (STOT) of aspiratiegevaar.

§6.Indeling van het product:
- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H
H315
H317
H319
H400
H410

Klasse en categorie
Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2
Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid huidallergeen categorie 1
Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) categorie 1
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar)
- categorie 1

§7.Score van het product:
Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling
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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: 4,0
§8.Bijzondere voorwaarden verbonden aan het/de gebruik(en):
- Circuit: vrije circuit

Brussel,
Nieuwe toelating op 16/10/2019
Wijziging classificatie volgens CLP-GHS op 29/04/2020
Correctie op
VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
(Bij M.B. 17/05/2019 - Par A.M. 17/05/2019)
L. Louis
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