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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
Mouskito Travel Roller

1.2. Toelatingshouder
Naam

Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.

Adres

Rijksweg 9 2880 Bornem België

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer
BE2014-0028

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

BE-0006338-0000

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 Performance Materials Inc. (United States))

Adres van de fabrikant

Havenlaan 86c 204 1000 Brussel België

Productielocatie

High Point Road 2110 27403-2642 Greensboro , North Carolina 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

30

2.2. Formuleringstype
AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Voorkom lozing in het milieu.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
verpakking afvoeren naar volgens plaatselijke voorschriften
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4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Insectenwerend middel
Productsoort

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

Afweermiddel
Mouskito Travel Roller is een insectenwerend middel dat wordt gebruikt om mensen te
beschermen tegen vliegende insecten zoals muggen, vliegen en wespen, dat op
de onbedekte huid wordt aangebracht.

Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Culicidae:-House mosquitoe-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
Culicidae:-Aedes mosquitoes-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
Muscidae:-Stable flies-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
Hymenoptera: Vespinae:-Common wasp-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv.
knaagdieren)

Binnen

Toepassingsgebied
Buiten
Binnen in goed geventileerde ruimten en buiten

Toepassingsmethode(n)

Uitspreiden Fles met roller, direct op de onbedekte huid aan te brengen

Dosering en frequentie van de
toepassing

Spaarzaam en uniform aanbrengen op onbedekte delen van het lichaam: hoofd, nek,
handen (handpalm en rug van de handen), onderarmen, onderbenen, voeten en 70%
van de bovenarmen en dijen. Dit komt overeen met de situatie waarbij normale
buitenkleding (shirt met korte mouwen (bv. T-shirt) en korte broek) wordt gedragen. 100 Bij opnieuw aanbrengen van het product het maximaal toegestane aantal toepassingen
per dag respecteren:
Driemaal voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar
Tweemaal voor kinderen tussen 2 en 12 jaar
Eenmaal voor kinderen jonger dan 2 jaar
Aangebracht op de huid beschermt Mouskito Travel Roller in gebieden met een
gematigd klimaat gedurende 8 uur tegen muggen en wespen en gedurende 5 uur tegen
vliegen.

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Fles, polypropyleen, met polypropyleen dop, 75 ml
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4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
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).
Mouskito Travel Roller beschermt in gebieden met een gematigd klimaat gedurende 8 uur tegen muggen en wespen en gedurende 5
uur tegen vliegen.
De beschermingstijd wordt verkort door: zwemmen, sterke transpiratie en het aanbrengen van een onvoldoende hoeveelheid op het
lichaam.
Het insectenwerend middel veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen. Buiten het bereik van
kinderen bewaren.
De dampen niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Niet aanbrengen op (snij)wonden, pas geschoren of geïrriteerde huid. Alleen voor uitwendig gebruik. Niet onder kleding gebruiken.
Niet aanbrengen op kleding.
Het aanbrengen van zonneproducten of cosmetische formules kan de werking van het insectenwerend middel veranderen.
Verwittig de registratiehouder als de behandeling niet effectief is.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Alleen aanbrengen op onbedekte delen van het lichaam. Niet aanbrengen op het hele lichaam. Altijd de voorkeur geven aan
mechanische bescherming (muskietennetten, kleding als shirts met lange mouwen en lange broeken). Niet onder kleding gebruiken.

Niet op het gebied rond de ogen aanbrengen. Elk contact met de ogen, mond en slijmvliezen vermijden. Niet gebruiken op de
handen van kinderen.
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 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.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet het product door volwassenen worden aangebracht.
De beschermingstijd wordt verkort door: zwemmen, sterke transpiratie en het aanbrengen van een onvoldoende hoeveelheid op de
huid.

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
Bij inslikken: De mond grondig spoelen met water. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een suspensie van actieve
houtskool is aangewezen. Raadpleeg een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter.
Bij oogcontact: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel weg van het niet-aangetaste oog. Indien mogelijk en van
toepassing contactlenzen verwijderen. Blijf spoelen. Raadpleeg een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter.

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
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Houdbaarheid: 3 jaar

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

/

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

6. Overige informatie
Het product is gecommercialiseerd in een 75 ml fles. Voor dit volume is enkel H412 etikettering verplicht. Etikettering met H319 is
niet verplicht op verpakkingen van deze grootte.
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