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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
MITE-KILLER
FOR BUG PLUS
FOR MITE PLUS
VEXINE
Itec Special Mite

1.2. Toelatingshouder
Naam

Denka REGISTRATIONS bv

Adres

Gildeweg 37a 3771NB Barneveld Nederland

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer
BE2019-0010

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

BE-0013508-0000

Toelatingsdatum

26/03/2019

Vervaldatum

31/01/2029

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Denka International B.V.

Adres van de fabrikant

Gildeweg 37 A 3771 NB Barneveld Nederland

Productielocatie

Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Nederland
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1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof

1378 - Synthetisch amorf siliciumdioxide (nano)

Naam van de fabrikant

Rentokil Initial plc

Adres van de fabrikant

Foundry Court RG13 5PY Horsham Verenigd Koninkrijk

Productielocatie

4 Liverpool Road WA5 1AB Warrington Verenigd Koninkrijk

2. Productsamenstelling en -formulering

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

IUPAC-naam

Synthetisch amorf
siliciumdioxide (nano)
Koolwaterstoffen, C7,nalkanen, isoalkanen,
cyclische

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Werkzame stof

112926-00-8

231-545-4

1.67

927-510-4

58.33

Hydrocarbons, C7, nalkanes, isoalkanes,
cyclics

2.2. Formuleringstype
AE: aerosol

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Zeer licht ontvlambare aerosol.
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
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Inademing van spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen dragen.
Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Specifieke behandeling vereist (zie / op dit etiket).
BIJ CONTACT MET DE HUID:Met veel water wassen.
NA INADEMING:De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen.
Bij huidirritatie:Een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding uittrekken.En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.In goed gesloten verpakking bewaren.
Achter slot bewaren.
Voorkom lozing in het milieu.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Inhoud naar in overeenstemming met nationale regelgeving afvoeren
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

4. Toegelaten gebruik

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

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere
geleedpotigen

Insecticide.

Cimex lectularius-BedwantsenVolwassen, nimfen, eieren

Binnen

Toepassingsgebied
Gebruik binnenshuis
Het product Mite-killer is een kant-en-klare spuitbus die in scheuren, naden, kieren en
spleten en op oppervlakken kan gespoten worden tegen bedwantsen
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Toepassingsmethode(n)

Spuiten Behandeling van poreuze en niet-poreuze oppervlakken, in scheuren, naden, kieren en
spleten door middel van spuiten.

Dosering en frequentie van de
toepassing

40 g/m2 - - 40 g/m2 (9 m2 per spuitbus) komt overeen met 19 seconden spuiten /m2
Voor een curatieve behandeling minimaal 3 toepassingen met als tussenperiode 1 tot 4
weken.
Herhaal de behandeling wanneer een nieuwe invasie wordt waargenomen of na een
reiniging, zonder de maximale 11 toepassingen per jaar te overschrijden.

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Multi-shot spuitbus van 500 ml met een epoxy fenol binnenwand.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
- Gebruik tegen bedwantsen.
Spuit in alle scheuren, kieren, naden en spleten waar de bedwantsen zich schuil houden.
Creëer barrières door de bedframes, plinten (of een strook van 20 cm aan de onderkant van de muren) te bespuiten.
Houd de spuitbus tijdens het bespuiten op een afstand van 30 cm van de te behandelen oppervlakken.
- Reinig de kamers zorgvuldig vóór de behandeling.
- Niet op de matrassen aanbrengen.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
- Vermijd direct of indirect contact met levensmiddelen en diervoeders.
- Draag beschermende chemisch bestendige handschoenen tijdens de hanteringsfase van het product (handschoenmateriaal aan te
geven door de vergunninghouder in de productinformatie).
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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
-

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
-

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
-

4.2 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 2 - Rode vogelmijt (bloedluis) - groot publiek
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere
geleedpotigen
Acaricide.

Dermanyssus gallinae-Rode vogelmijt (bloedluis)volwassen, nimfen, eieren

Binnen

Toepassingsgebied
Gebruik binnenshuis
Het product Mite-killer is een kant-en-klare spuitbus die op oppervlakken tegen rode
vogelmijt(bloedluis) kan gespoten worden.

Toepassingsmethode(n)

Spuiten bespuiten van oppervlakken

Dosering en frequentie van de
toepassing

40 g/m² ( 9 m² per spuitbus) - - 40 g/m² (9 m2 per spuitbus) komt overeen met 19 seconden spuiten /m2.
Minimaal 1 toepassing met een residueel effect tot 7 weken.
Maximum 5 toepassingen per jaar.
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Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Multi-shot spuitbus van 500 mL met een epoxy fenol binnenwand.

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Spuit op de slaapplaatsen, nestkastjes, onder de trays....en in alle hoeken, scheuren, kieren, naden en spleten waar de mijten zich
kunnen verschuilen,
Nawerking tot 7 weken.
- Maak de vogelkooien,kippenhokken, duiventillen of pluimveestallen zorgvuldig schoon.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
- Vogels/pluimvee voor de behandeling verwijderen.
- Verwijder al het voer en drinkwater voor de behandeling
- Bedek alle oppervlakken en voorzieningen die in contact kunnen komen met voeder en drinkwater.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen
-

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
-

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
-
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5. Algemene gebruiksaanwijzing
5.1. Gebruiksvoorschrift
- Lees voor gebruik altijd eerst het etiket of de bijsluiter en volg alle instructies op.
- Reinig de kamers zorgvuldig vóór de behandeling,
- Schud het product voor gebruik.
- Houd de spuitbus tijdens het spuiten op 30 cm afstand van de oppervlakken.
- Herhaal dit in geval van een nieuwe aantasting of na het reinigen zonder het maximaal toegestane aantal behandelingen per jaar te
overschrijden.

5.2. Risicobeperkende maatregelen
- Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Was altijd de handen na gebruik.
- Niet eten, drinken of roken waar het product wordt gebruikt.
- Niet direct op mensen en dieren spuiten.
- Spuit in een goed geventileerde ruimte.
- Niet gebruiken als ruimte spray.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
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- Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond of braken opwekken; in herstelpositie plaatsen en onmiddellijk een
arts raadplegen.
- Inademing: Slachtoffer in de frisse lucht brengen en in een half-zittende houding laten rusten. Onmiddellijk een arts raadplegen als
er symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeademd.
- Contact met de mond / inname: Mond spoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er symptomen optreden en/of in
geval van inname via de mond van grote hoeveelheden.
- Huidcontact: Verontreinigde kleding en schoenen verwijderen. Verontreinigde huid met water wassen. Medische hulp inroepen als
er symptomen optreden.
- Contact met de ogen: Onmiddellijk met veel water spoelen en af en toe de bovenste en onderste oogleden optillen. Controleer of er
contactlenzen zijn en verwijder deze als dat gemakkelijk te doen is. Spoel gedurende minstens 10 minuten met lauw water.
Medische hulp inroepen als er sprake is van irritatie of slechtziendheid.
- Houd de verpakking of het etiket beschikbaar.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
- Inhoud en verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval volgens de plaatselijke/nationale
voorschriften.
- De afvoer van deze verpakking in het milieu is verboden.
- Niet in de riolering of oppervlaktewateren laten wegstromen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
- Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- Houdbaarheid: 24 maanden.
- Niet bewaren bij een temperatuur boven de 40°C.

6. Overige informatie
- Informeer de registratiehouder als de behandeling ondoeltreffend is
- Het etiket wordt apart afgedrukt voor professioneel en niet-professioneel gebruik om misleiding te voorkomen.
- Percentage werkzame stof: puur: 1.50%; technisch: 1.67%

02/08/2019

SAMENVATTING VAN DE
PRODUCTKENMERKEN

8

02/08/2019

SAMENVATTING VAN DE
PRODUCTKENMERKEN

9

