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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
Mouskito Tropical Forte Spray

1.2. Toelatingshouder
Naam

Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.

Adres

Rijksweg 9 2880 Bornem België

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer
BE2014-0022

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

BE-0006231-0000

Toelatingsdatum

24/02/2015

Vervaldatum

31/07/2024

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Cosmade BVBA

Adres van de fabrikant

Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg België

Productielocatie

Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg België

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)
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Werkzame stof

23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide

Naam van de fabrikant

Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))

Adres van de fabrikant

Havenlaan 86c 204 1000 Brussel België

Productielocatie

2110 West Gate City Boulevard 27403 Greensboro, North Carolina Verenigde Staten van
Amerika

Werkzame stof

23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide

Naam van de fabrikant

Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))

Adres van de fabrikant

Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Duitsland

Productielocatie

625 East Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

N,N-Diethyl-metatoluamide

N,N-diethyl-m-toluamide

Werkzame stof

134-62-3

205-149-7

50

2.2. Formuleringstype
AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Ontvlambare vloeistof en damp.
Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
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Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. – Niet roken.
Voorkom lozing in het milieu.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
NA INSLIKKEN:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Inhoud naar afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Insectenwerend middel
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Mouskito Tropical Forte Spray is een insectenwerend middel tegen muggen, bijtende
vliegen en teken dat op de onbedekte huid wordt aangebracht
Wetenschappelijke naam: Ixodidae:
Triviale naam: Hyalomma marginatum
Ontwikkelingsstadia: alle stadia
Wetenschappelijke naam: Muscidae:
Triviale naam: Stable flies
Ontwikkelingsstadia: alle stadia
Wetenschappelijke naam: Culicidae:
Triviale naam: House mosquitoe
Ontwikkelingsstadia: alle stadia
Wetenschappelijke naam: Culicidae:
Triviale naam: Aedes mosquitoes
Ontwikkelingsstadia: alle stadia
Wetenschappelijke naam: Culicidae:
Triviale naam: Anopheles mosquitoes
Ontwikkelingsstadia: alle stadia

Overig

Toepassingsgebied
Toepassing op de huid
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Toepassingsmethode(n)

Dosering en frequentie van de
toepassing

Methode: Spuiten
Gedetailleerde beschrijving:
Het product moet worden aangebracht op een droge huid. Minimaal 30 minuten tijd
laten tussen het aanbrengen van het product en het aanbrengen van andere
huidverzorgingsproducten (bv. zonnebrandcrème). Na het sporten of zwemmen
opnieuw aanbrengen.Het product moet met de handen op het gezicht worden
aangebracht.

Toe te passen dosis: Max. 2 toepassingen per dag.
Verdunning (%): 100
Aantal en timing van de toepassing:
Max. 2 toepassingen per dag.
Het product beschermt in tropische gebieden gedurende 10 uur tegen muggen en
gedurende 8 uur tegen bijtende vliegen en teken. Dit product is geschikt voor kinderen
vanaf 2 jaar en volwassenen. Het product moet worden aangebracht op een droge
huid.
De beschermingstijd wordt verkort door: zwemmen, sterke transpiratie en het
aanbrengen van een onvoldoende hoeveelheid op het lichaam.

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

1. Fles, polypropyleen, 100 ml - Fles met vaste verstuiver
2. Fles polypropyleen, 75 ml - Fles met verstuiver
3. Fles polypropyleen, 150 ml - Fles met verstuiver

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Mouskito Tropical Forte Spray beschermt in tropische gebieden gedurende 10 uur tegen muggen en gedurende 8 uur tegen bijtende
vliegen en teken. Effectief tegen de anophelesmug (dragger van malaria). De werkzaamheid tegen tseetseevlieg (Glossina sp.) is
niet bewezen.
Het product aanbrengen op de blootgestelde huid.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Max. 2 toepassingen per dag.
Het product aanbrengen op de blootgestelde huid. De huid voldoende hydrateren met het product. Het product moet worden
aangebracht op een droge huid. Minimaal 30 minuten tijd laten tussen het aanbrengen van het product en het aanbrengen van
andere huidverzorgingsproducten (bv. zonnebrandcrème). Na het sporten of zwemmen opnieuw aanbrengen. Elk contact met de
ogen, mond en slijmvliezen vermijden.
Het insectenwerend middel veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.
- Niet geschikt voor kinderen onder de 2 jaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. De dampen/spuitnevel niet inademen. Alleen
buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- ALLEEN aanbrengen op onbedekte delen van de armen, handen, benen, voeten en het gezicht. Voor de behandeling van het
gezicht, het insectenwerend middel op de handpalm verstuiven en de oplossing over het gezicht verspreiden. De ogen beschermen.
Niet in de ogen spuiten of op het gebied rond de ogen aanbrengen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar: het insectenwerend middel
moet door volwassenen worden aangebracht. Niet gebruiken op de handen van kinderen. Niet onder kleding gebruiken.
- Handen wassen alvorens voedsel aan te raken.
- Niet direct op of in de buurt van levensmiddelen, diervoeders of dranken of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct
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contact kunnen komen met levensmiddelen, diervoeders en dranken, aanbrengen.
- Om besmetting van voedsel te voorkomen moet contact van de behandelde huid met voedsel worden vermeden.
- Maximaal aantal toepassingen per dag: twee keer per dag.
- Niet bewaren bij temperaturen lager dan 0°C.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Oogcontact: Onmiddellijk zorgvuldig en grondig spoelen met een oogbad of water. Indien mogelijk en van toepassing contactlenzen
verwijderen.
Bij inademing: rust en frisse lucht. Bij ademhalingssymptomen medisch advies of medische hulp inroepen.
Inslikken: De mond grondig spoelen met water. Medisch advies/medische hulp inroepen. Het antigifcentrum bellen om te vragen of
het drinken van een suspensie van actieve kool wordt aanbevolen. 112 bellen, een ziekenhuisopname kan noodzakelijk zijn. Het
etiket, de verpakking of de gebruiksaanwijzing van het product tonen.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
Het product is stabiel gedurende 3 jaar.
Niet bewaren bij temperaturen lager dan 0°C.

5. Algemene gebruiksaanwijzing
5.1. Gebruiksvoorschrift

/

5.2. Risicobeperkende maatregelen

/

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
/

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
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/

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
/

6. Overige informatie
Sinds de eerste toelating van de product is de PhysChem guidance geëvolueerd en in de laatste versie wordt aangegeven dat de
MMAD moet worden bepaald voor producten die een blootstelling genereren aan aërosols, deeltjes of druppels. Bijgevolg werden
aan de applicant MMAD gevraagd met vers en bewaard product. Deze data zouden worden geleverd bij de volgende aanvraag tot
wijziging voor dit product.
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