Samenvatting van de productkenmerken van een biocide
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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
België Exosex SPTab

1.2. Toelatingshouder
Naam

Exosect Limited

Adres

Leylands Business Park Colden Common SO21 1TH Winchester
Verenigd Koninkrijk

Naam en adres van de
toelatingshouder
Referentienummer van de
asset in R4BP 3

BE-0014018-0000

Toelatingsnummer

EU-0014018-0000

Toelatingsdatum

2016-07-20

Vervaldatum

2026-07-20

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Exosect Ltd

Adres van de fabrikant

Leylands Business Park, Colden Common SO21 1TH Winchester Verenigd Koninkrijk

Productielocatie

Boyes Lane, Colden Common SO21 1TA Winchester Verenigd Koninkrijk

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

1433 - (Z,E)-Tetradeca-9,12-dienylacetaat

Naam van de fabrikant

Aeroxon Insect Control GmbH

Adres van de fabrikant

Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Duitsland

Productielocatie

Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Duitsland

2. Productsamenstelling en -formulering

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

IUPAC-naam

(Z,E)-Tetradeca-9,12dienylacetaat

Functie

CAS-nummer

Werkzame stof

EG-nummer

Gehalte (%)

250-753-6

1

2.2. Formuleringstype
CP - Contactpoeder

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Veiligheidsaanbevelingen

4. Toegelaten gebruik
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4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Binnenshuis gebruik als lokmiddel/paringsverstoorder van motten door professionele
gebruikers
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Lokmiddel
Pyraloidea: Plodia interpunctella-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Indian
Meal Moth
Pyraloidea: Ephestia kuehniella-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)Mediterranean Flour Moth
Pyraloidea: Ephestia elutella-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)Warehouse/Cocoa Moth
Pyraloidea: Cadra cautella-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Almond
moth
Pyraloidea: Cadra figuliella-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Raisin Moth

Toepassingsgebied

Toepassingsmethode(n)

Dosering en frequentie van de
toepassing

Binnen

Handmatige toepassing Een gecomprimeerde tablet wordt in een kunststof doseerder gebracht die wordt
bevestigd op muren, pilaren, machines en andere geschikte oppervlakken (d.w.z. niet
boven transportbanden of op plaatsen waar poeder in voedingsmiddelen kan vallen).
Doseerders worden 1-2 meter boven de vloer aangebracht in een verhouding van 1
tablet per 25m2 vloeroppervlak.

10 mg per 25 m2 - 1 tablet voor 25m2
De tabletten elke 60 dagen vervangen om te verzekeren dat controle continu blijft.

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Zakje, plastic: composiet: 80 x 130 x 25 mm
Een doos, papier, karton: 130 x 70 x 33 mm

PE/PET-gelamineerd DOY-zakje met 24 tabletten van 1 g, in een doos

Tamper-evident verzegeling

Exosex SPTab bestaat uit tabletten van gecomprimeerd Entostat-poeder met
mottenferomonen en een aanbrengkit. Exosex SPTab tabletten en de aanbrengkit zijn
apart verpakt. De aanbrengkit bestaat uit:
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- een doos met 24 kunststof doseereenheden met zelfklevende strips;
- een doos met 24 tabletten; en
- gebruiksaanwijzing.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Het tablet wordt in een kunststof doseereenheid gebracht die wordt bevestigd op muren, pilaren, machines en andere geschikte
oppervlakken (d.w.z. niet boven transportbanden of op plaatsen waar poeder in voedingsmiddelen kan vallen). Doseerders worden
1-2 meter boven de vloer verspreid.

De aanbrenginstructies zijn als volgt:
- Duw tablet stevig in dispenser en laat ongeveer 50% van de tablet er uit steken
-Verwijder de plastic bescherming van kleverige strip aan achterkant van dispenser.
-Reinig oppervlak van ondergrond en duw zoals in de tekening is aangegeven de dispenser op zijn plaats. Uitgangspunt is om de
tablet boven in de dispenser te krijgen.

Toegepast in een verhouding van 1 tablet (10,0 mg werkzame stof) per 25,0 m2 vloeroppervlak voor een periode van 60 dagen per
tablet.

Bewaren op een veilige plaats. Ongeopend bewaren bij of onder 4ºC. Binnen 6 maanden gebruiken. Nadat het product uit een
koude omgeving is gehaald binnen 2 weken gebruiken. Na opening meteen gebruiken.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Alleen te gebruiken door professionele gebruikers

RICHTLIJN 98/24/EG VAN DE RAAD betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen
risico's van chemische agentia op het werk van toepassing kunnen zijn op het gebruik van dit product.
Niet gebruiken in ruimtes waar voeding, veevoer of water verontreinigd zou kunnen raken. Niet direct op tabak toepassen
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
Was de handen en blootgestelde huid voor het eten en na het gebruik.
Bewaren op een veilige plaats.
Ongeopend bewaren bij of onder 4ºC.
Binnen 6 maanden gebruiken.
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Nadat het product uit een koude omgeving is gehaald binnen 2 weken gebruiken.
Na opening meteen gebruiken.
Niet direct op tabak toepassen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Niet eten, drinken of roken tijdens het werken met dit product.

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

Als poeder van de tabletten wordt geïnhaleerd het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij ademhalingsproblemen of als de
symptomen aanhouden een arts raadplegen.
Na aanraking de huid met water en zeep wassen.
Na aanraking de ogen onmiddellijk ten minste 15 minuten met ruim water spoelen. Als de symptomen aanhouden een arts
raadplegen.
Na inslikken de mond met water spoelen. Een arts raadplegen.
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Maatregelen bij het vrijkomen van de stof of het preparaat:
Morsen kan gladde vloeren veroorzaken. Voorkom stofvorming.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Bij grote gemorste hoeveelheden het materiaal verzamelen en op een veilige manier afvoeren.

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

De verpakking volgens de lokale voorschriften afvoeren.
Niet via het riool afvoeren.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
Ongeopend bewaren bij of onder 4ºC.
Binnen 6 maanden gebruiken.
Nadat het product uit een koude omgeving is gehaald binnen 2 weken gebruiken.
Na opening meteen gebruiken.

Opslagduur:6maanden bij4 ° C.
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5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC
5.1. Gebruiksvoorschrift
See authorised uses

5.2. Risicobeperkende maatregelen

See authorised uses

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

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

See authorised uses

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
See authorised uses.

6. Overige informatie
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