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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
Care Plus Anti-Insect DEET Spray 20%
KRUIDVAT ANTI INSECT SPRAY 20% DEET
TREKPLEISTER ANTI INSECT SPRAY 20% DEET

1.2. Toelatingshouder
Naam

Primmed BV

Adres

De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Nederland

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer
BE2018-0016

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

BE-0018172-0000

Toelatingsdatum

14/01/2015

Vervaldatum

24/12/2024

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Tropenzorg B.V.

Adres van de fabrikant

De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Almere Nederland

Productielocatie

Niverpack BV 8239 DD Lelystad Nederland

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 Performance Material Inc.

Adres van de fabrikant

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten van Amerika

Productielocatie

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro 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

20

Ethanol

Ethanol 2-propanol

Niet-werkzame
stof

64-17-5

200-578-6

79,999

2.2. Formuleringstype
AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. – Niet roken.
spuitnevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
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minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Inhoud naar container

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Middel ter afwering van muggen en teken bij mensen
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Middel ter afwering van muggen en teken bij mensen.
Wetenschappelijke naam: Culicidae:
Triviale naam: Mosquitoes
Ontwikkelingsstadia: Adulten
Wetenschappelijke naam: Ixodoidea
Triviale naam: Ticks
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Binnen

Toepassingsgebied
Buiten
Binnenshuis, in goed geventileerde ruimten, en buitenshuis

Toepassingsmethode(n)

Methode: Spuiten
Gedetailleerde beschrijving:
Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel
het middel gelijkmatig over de huid.

Dosering en frequentie van de
toepassing

Toe te passen dosis: Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen. beschermt de
gebruiker gemiddeld 4 uur tegen steken van huismuggen, malariamuggen en gele
koorts muggen en 2 uur tegen tekenbeten. De beschermingstijd tegen sommige
agressieve tropische tekensoorten kan korter zijn. Het middel maximaal een keer per
dag apbrengen.
Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing:
Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen. Beschermt de gebruiker gemiddeld
4 uur tegen steken van huismuggen, malariamuggen en gele koorts muggen en 2 uur
tegen tekenbeten. De beschermingstijd tegen sommige agressieve tropische
tekensoorten kan korter zijn. Het middel maximaal een keer per dag apbrengen.

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)
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Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Airspray, Plastic: HDPE , 100 mL

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het middel gelijkmatig over de huid.
Wanneer het product wordt gebruikt in combinatie met zonnebrand, dan de zonnebrand eerst aanbrengen en 30 minuten wachten
voor het aanbrengen. Houd de spuitfles tenminste 15 cm van de huid, niet direct in het gezicht spuiten. Om het gezicht te
beschermen tegen beten, eerst wat product in de handpalm aanbrengen en dan uitsmeren over het gezicht.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar. Niet meer dan eenmaal per dag gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar. maximaal
twee maal per dag gebruik bij kinderen van 13 jaar en ouder en volwassenen. Draag een lange broek en /of shirt met lange mouwen.
Niet toepassen onder kleding. Vermijd contact met ogen, slijmvliezen, neus en lippen en beschadigde huid.
Product niet aanbrengen op plekken waar door buiging van gewrichten, veelvuldige buiging van de huid normaal is; dus niet
aanbrengen in de knieholte en de elleboogholte. Vermijd contact met voedsel. Was de handen grondig met water en zeep voor het
eten of drinken. Gebruik van dit product wordt niet geadviseerd voor kwetsbare groepen, zoals zwangere of zogende vrouwen. Was
de behandelde huid wanneer bescherming tegen bijtende muggen of teken niet langer nodig is of wanneer irritatie optreed. Gebruik
het product alleen buitenshuis of in goed geventileerde ruimten. Inhaleer het product niet. Buiten bereik van kinderen houden.
Vermijd contact met kunststoffen (o.m. brilmonturen), synthetische-/lederen kleding en gelakte oppervlakken.

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
Inhalatie: Verplaats het slachtoffer naar de frisse lucht en plaats het in een comfortabele positie voor ademen. Raadpleeg een arts
indien het slachtoffer zich onwel voelt. Oogcontact: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Inslikken: Eén of twee glazen water laten drinken, mond
uitspoelen en braken opwekken met een vinger in de keel. Geen braken opwekken of iemand iets in de mond geven bij een
bewusteloos persoon. Onmiddellijk een arts raadplegen indien het slachtoffer zich onwel voelt. Contact met open wonden: was met
veel water. Als irritatie blijft bestaan een arts raadplegen.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
Hergebruik de verpakking niet voor andere toepassingen.
Bij voorkeur de resten van het product afvoeren als klein chemisch afval.
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4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
De verwachte houdbaarheid van dit product is 5 jaar in de originele fles.

5. Algemene gebruiksaanwijzing
5.1. Gebruiksvoorschrift
zie 4.1.1.

5.2. Risicobeperkende maatregelen
zie 4.1.2.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
Zie 4.1.3.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Zie 4.1.4.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
Zie 4.1.5.
.

6. Overige informatie
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Gezien technische beperking van SPC editor, de veiligheidsaanbeveling moet zijn "inhoud afvoeren naar container volgens
regionaal/nationaal voorschriften"
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