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Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn
MECDEET Solution

1.2. Innehavare av produktgodkännande
Namn och adress till
innehavaren av
produktgodkännandet

Namn

BeapharBV

Adress

Drostenkamp 3 8101 Raalte Nederländerna

Godkännandenummer
5442

Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3)

SE-0018941-0000

Datum för godkännande

09/05/2018

Utgångsdatum för
godkännande

24/04/2028

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Beaphar BV

Tillverkarens adress

Drostenkamp 3 8101 BX Raalte Nederländerna

Tillverkningsställe(n)

Beaphar BV (site OLW) Oude Linderteseweg 9 8102 EV Raalte Nederländerna

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet
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Verksamt ämne

23 - N,N-dietyl-meta-toluamid

Tillverkarens namn

Vertellus Performance Materials Inc.

Tillverkarens adress

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Förenta staterna

Tillverkningsställe(n)

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Förenta staterna

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten
Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

N,N-dietyl-meta-toluamid

N,N-diethyl-m-toluamide

Verksamt ämne

134-62-3

205-149-7

19

2.2. Typ av formulering
ME - Mikroemulsion

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse

Skyddsangivelse

4. Godkänd användning
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4.1 Bruksanvisning
Användning 1 - APPLICERING PÅ MÄNNISKA
Produkttyp
En exakt beskrivning av den
godkända användningen, om
det är relevant
Målorganism(er) (inklusive
utvecklingsstadium)

PT 19 - Avskräckande och tilldragande medel

Repellent

Ixodes ricinus-vanlig fästing--

Inomhus

Användningsområde
Utomhus
Inomhus, utomhus

Appliceringsmetod

Spray Spray

Appliceringshastighet och
frekvens

1,67 µL/cm² - 1,67 µL/cm²
Verkningstid: 5 timmar
Vuxna och barn (6–11 år): applicera en gång per dag.

Användarkategori(er)

Allmänheten (icke yrkesmässig användning)

Förpackningsstorlekar och
förpackningsmaterial

Flaska och pump av HDPE med sprayhuvud om 125 ml, 200 ml.

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

-

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder
-
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4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller
indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda
miljön
-

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är
specifika för denna användning
-

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för
produkten vid normala lagringsförhållanden
-

5. Allmänna villkor för användning
5.1. Bruksanvisning
- Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användningen och följ alla anvisningar som medföljer.
- Följ de rekommenderade doserna för applicering.
- Användaren ska informera innehavaren av produktgodkännandet om behandlingen är ineffektiv.
- Om produkten används samtidig med solskyddsmedel ska solskyddsmedlet appliceras först, vänta sedan 20 minuter innan
produkten appliceras.
- Denna produkt bör inte användas tillsammans med andra insektsmedel.
- Verkningstiden är ungefärlig. Miljöfaktorer (t.ex. hög temperatur, vindstyrka) kan förändra tiden.
- Produkten är inte avsedd att användas i tropiska områden.
- Produkten får inte användas på barn under 6 år.
- Spraya i vuxens hand och applicera sparsamt på vuxen persons eller barns ansikte. Undvik ögon och mun.
- Ska inte användas under kläderna.
- Barn 6–11 år: 4 sprayningar per arm, 6 sprayningar per ben, 5 för ansikte och hals, en gång per dag.
- Vuxna och barn över 12 år: 8 sprayningar per arm, 12 sprayningar per ben, 10 för ansikte och hals, 4 per hand, en gång per dag.

5.2. Riskbegränsande åtgärder
- Appliceras endast en gång per dag.
- Appliceras endast på huvud, armar, händer och underben.
- Obehandlade delar av kroppen ska skyddas med kläder.
- För barn 6 till 12 år: Insektsmedlet måste appliceras av en vuxen.
- Ska inte appliceras på barns händer.
- Tvätta händerna före hantering av livsmedel.
- Appliceras inte direkt på eller i närheten av livsmedel, foder eller drycker, eller på ytor eller föremål som sannolikt kommer i
kontakt med livsmedel, foder eller drycker.
- För att förhindra att livsmedel kontamineras ska kontakt mellan behandlad hud och livsmedel undvikas.
- Förvaras utom räckhåll för barn. Produkten är inte avsedd för djur.
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5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för
första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön
- Ögonkontakt: Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, lyft övre och nedre ögonlocket då och då under tiden. Ta ut
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja med varmt vatten i minst 10 minuter. Sök läkarhjälp vid irritation eller
synnedsättning.
- Hudkontakt: vid hudreaktion, kontakta Giftinformationscentralen eller sök läkare om irritation uppstår.
- Inandning av större mängder: låt personen vila i halvsittande position. Sök läkarhjälp omedelbart om symtom uppstår.
- Kontakt med munnen: Skölj munnen med vatten. Kontakta Giftinformationscentralen omedelbart om symtom uppstår och/eller om
munnen kommit i kontakt med stora kvantiteter av produkten.
- Ge inte vätska och framkalla inte kräkning vid nedsatt medvetande. Placera personen i vilande position och kontakta läkare
omedelbart.
- Ha behållaren eller etiketten till hands.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning
-

Kasta inte produkten på marken, i vattendrag, eller i avlopp (vask, toaletter m.m.).
Förpackningen får inte återanvändas.
Kasta oanvänd produkt, dess förpackning och allt annat avfall enligt gällande anvisningar.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala
lagringsförhållanden
-

Förvaras frostfritt.
Förvaras vid högst 40 °C.
Hållbarhet: 2 år

6. Övrig information
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