
Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

HG tegen fruitvliegjesProductnaam:

Productsoort(en): PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Referentienummer van de asset
in R4BP 3: EU-0026224-0000

Toelatingsnummer: EU-0026224-0000
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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

HG tegen fruitvliegjes

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de
toelatingshouder

HG International B.V.

Damsluisweg 70 1332 EJ Almere Nederland

Naam

Adres

Toelatingsnummer
EU-0026224-0000

Referentienummer van de
asset in R4BP 3 EU-0026224-0000

Toelatingsdatum 05/11/2021

Vervaldatum 05/11/2031

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant HG International BV

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Damsluisweg 70 1332 EJ Almere Nederland

Damsluisweg 70 1332 EJ Almere Nederland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)
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Naam van de fabrikant Flevo Chemie Nederland BV

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Stephensonstraat 25 3846 AK Harderwijk Nederland

Stephensonstraat 25 3846 AK Harderwijk Nederland

Werkzame stof 2323 - Vinegar

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 (%)

Vinegar Werkzame stof 8028-52-2 99,645

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Veiligheidsaanbevelingen  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden.

 Buiten het bereik van kinderen houden.

4. Toegelaten gebruik
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4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Lokstof

Productsoort
PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Lokstof voor gebruik binnenshuisIndien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Drosophila melanogaster
Triviale naam: other: fruit fly
Ontwikkelingsstadia: other: all

Toepassingsgebied
Binnen

Binnen

Toepassingsmethode(n)
Methode: Handmatige toepassing
Gedetailleerde beschrijving:
Open het flesje en giet 5 ml vloeistof (tot aan de markering) in de ‘val’. De val moet in
de kamer worden geplaatst.

Dosering en frequentie van de
toepassing

Toe te passen dosis: Dosering = één val per 60 m3 (24 m2)
Verdunning (%): n.a.
Aantal en timing van de toepassing:

Frequentie: seizoensgebonden
Indien nodig, na minimaal 14 dagen moet de HG tegen fruitvliegjes vernieuwd worden in
de val

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

30 ml HDPE (gevuld met 20ml)

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
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Zie algemene gebruiksaanwijzing

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

Zie algemene gebruiksaanwijzing

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

Zie algemene gebruiksaanwijzing

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

Zie algemene gebruiksaanwijzing

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift
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Open het flesje en giet 5 ml HG tegen fruitvliegjes in de val (tot aan het volume-indicatiestreepje in de ‘val’). Plaats de val in het
midden waar de meeste fruitvliegjes aanwezig zullen zijn. De plek waar normaal gesproken het fruit staat, bijvoorbeeld de
keukentafel. Gebruik één val per 60 m3 (24 m2). Indien nodig na minimaal 14 dagen moet de HG tegen fruitlviegjes vernieuwd
worden in de val.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Niet relevant

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

Niet van toepassing voor dit biocide volgens de vereenvoudigde aanvraagprocedure, op basis van azijn van voedingskwaliteit.

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

Gooi de inhoud van de val weg door de oplossing in de gootsteen te legen.

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

Houdbaarheid: 2 jaar

6. Overige informatie
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