Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam:

Productsoort(en):

Food moth trap

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer:

EU-0012380-0000

Referentienummer van de asset
in R4BP 3:

BE-0012380-0000
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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
Levensmiddelenmottenval / Piège à Mites Alimentaires

1.2. Toelatingshouder
Naam

Fr. Kaiser GmbH

Adres

Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Duitsland

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer
EU-0012380-0000

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

BE-0012380-0000

Toelatingsdatum

02/07/2015

Vervaldatum

30/06/2025

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Aeroxon Insect Control GmbH

Adres van de fabrikant

Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Duitsland

Productielocatie

Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Duitsland

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

58 - (Z,E)-tetradeca-9,12-dienyl acetate

Naam van de fabrikant

Bedoukian Research Inc

Adres van de fabrikant

21 Finance Drive CT 06810 Danbury Verenigde Staten van Amerika

Productielocatie

21 Finance Drive CT 06810 Danbury 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

(Z,E)-tetradeca-9,12dienyl acetate

(9Z,12E)-Tetradeca-9,
12-dien-1-yl acetate

Werkzame stof

30507-70-1

EG-nummer

Gehalte (%)
100

2.2. Formuleringstype
AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Veiligheidsaanbevelingen

4. Toegelaten gebruik
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4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Lijmval met feromonen ter bestrijding van motten door verstoring van voortplanting
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Lokstof
Pyraloidea: Plodia interpunctella-Indische meelmot-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv.
knaagdieren)

Binnen

Toepassingsgebied
Dit kant en klare product is geschikt voor gebruik binnenshuis in ruimtes of kasten met
goed verpakte levensmiddelen of voer.

Toepassingsmethode(n)

Bescherming voor opgeslagen producten/voedsel Vallen met de actieve stof worden geplaatst in ruimtes of kasten waar goed verpakte
levensmiddelen of voer zijn opgeslagen.

Dosering en frequentie van de
toepassing

1 val per kast of kleine ruimte of 2 vallen voor grote ruimtes. Het maximum wordt
bepaald door de hoeveelheid actieve stof per val (2 mg). - 100% Wanneer te gebruiken: preventief en bij plagen.
Duur: minimaal eenmaal per week inspecteren en na 6 weken vervangen of eerder
wanneer een val volzit met motten.

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel
Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Doos, Papier, karton , Een verpakking bevat 2 vallen

Het eerste type is de tweedimensionale uitvoering van het product. Het karton met de
lijmlaag is 130 mm x 90 mm. Het bevat 2 mg feromonen die geleidelijk vrijkomen. De val
is bevestigd op een stevige ondergrond met tape op de achterzijde. Om de val te
activeren dient het siliconenpapier van de lijm aan de voorzijde van de val te worden
verwijderd. De geactiveerde val kan ook worden geplaatst in een variant van de
verpakking die dan fungeert als behuizing.
De tweede uitvoering is driehoekig. Het kartonmet de lijmlaag is 274 mm x 55 mmdat
tweemaal omgevouwen wordt zodat er een driehoek ontstaat. De lijmlaag bevat 2 mg
feromonen die geleidelijk vrijkomen. De val kan worden opgehangen aan deboven rand
of rechtop geplaatst worden op een stevige ondergrond. Om deval te activeren dient het
siliconenpapier van de lijmlaag te worden verwijderd.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Het product " Levensmiddelenmottenval " bestaat uit karton met feromonen bedekt met lijm. De val is bevestigd op een stevige
ondergrond met tape op de achterzijde. Om de val te activeren dient het siliconenpapier van de lijm aan de voorzijde van de val te
worden verwijderd. Levensmiddelen en voer dienen te worden bewaard in goed afgesloten verpakkingen (glas of plastic).
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4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Buiten bereik van kinderen houden.
Voorkom contact met het product (lijmproduct)
Voorkom dat het product in het riool, open water of grondwater belandt.
Niet gebruiken op plaatsen waar onverpakte levensmiddelen of voer bewaard worden.

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 normaal gebruik van deze biocide (actieve stof opkarton) worden geen directe of indirecte gevolgen voor de menselijke
gezondheid voorzien.
Na contact met de huid: directgrondig reinigen met water en zeep. Arts raadplegen bij aanhoudende huidirritatie.
Na contact metogen: oog geopend gedurende enkele minuten uitspoelen met water. Arts raadplegen indien de klachten aanhouden.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
Het product kan na gebruik worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
Bewaren op een koele droge plaats. Verpakt houdbaar: 4jaar

5. Algemene gebruiksaanwijzing
5.1. Gebruiksvoorschrift
Het product " Levensmiddelenmottenval " bestaat uit karton met feromonen bedekt met lijm. De val is bevestigd op een stevige
ondergrond met tape op de achterzijde. Om de val te activeren dient het siliconenpapier van de lijm aan de voorzijde van de val te
worden verwijderd. Levensmiddelen en voer dienen te worden bewaard in goed afgesloten verpakkingen (glas of plastic).

5.2. Risicobeperkende maatregelen
Buiten bereik van kinderen houden.
Voorkom contact met het product (lijmproduct)
Voorkom dat het product in het riool, open water of grondwater belandt.
Niet gebruiken op plaatsen waar onverpakte levensmiddelen of voer bewaard worden.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
Bij normaal gebruik van deze biocide (actieve stof opkarton) worden geen directe of indirecte gevolgen voor de menselijke
gezondheid voorzien.
Na contact met de huid: directgrondig reinigen met water en zeep. Arts raadplegen bij aanhoudende huidirritatie.
Na contact metogen: oog geopend gedurende enkele minuten uitspoelen met water. Arts raadplegen indien de klachten aanhouden.
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5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Het product kan na gebruikworden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
Bewaren op een koele drogeplaats. Verpakt houdbaar: 4 jaar.

6. Overige informatie
Niet omschreven
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