Summary of product characteristics for a biocidal product

Product name:

Product type(s):

ZENSECT ANTI- INSECT SPRAY 40% DEET / ETOS ANTI-INSECT SPRAY / TRAVELDEET
40% spray

PT19 - Repellents and attractants (Pest control)

Authorisation number:

R4BP 3 asset reference number:

NL-0012335-0000
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Administrative information

1.1. Trade names of the product
ETOS ANTI-INSECT SPRAY
ZENSECT ANTI- INSECT SPRAY 40% DEET
TRAVELDEET 40% spray
ROXAPEL
Insect Protect Anti-Insect Deet 40% spray
Albert Heijn Deet anti-insecten spray 40%
Insect Repellent Tropical Spray 40% Deet

1.2. Authorisation holder
Name

Primmed BV

Address

De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Netherlands

Name and address of the
authorisation holder

Authorisation number

R4BP 3 asset reference
number

NL-0012335-0000

Date of the authorisation

14/01/2015

Expiry date of the
authorisation

24/12/2024

1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products

Name of the manufacturer

Tropenzorg B.V.

Address of the manufacturer

De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Netherlands

Location of manufacturing sites

Niverpack BV, Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Netherlands
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1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance

23 - N,N-diethyl-meta-toluamide

Name of the manufacturer

Vertellus Performance Material Inc.

Address of the manufacturer

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro United States

Location of manufacturing sites

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro United States

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product
Common name

IUPAC name

Function

CAS number

EC number

Content (%)

N,N-diethyl-metatoluamide

N,N-diethyl-m-toluamide

Active Substance

134-62-3

205-149-7

40

2.2. Type of formulation
AL - Any other liquid

3. Hazard and precautionary statements
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Hazard statements

Highly flammable liquid and vapour.
Causes serious eye irritation.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements

If medical advice is needed, have product container or label at hand.
Keep out of reach of children.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. –
No smoking.
Use only outdoors or in a well-ventilated area.
IF IN EYES:
Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Dispose of contents to a waste recycling centre as hazardous waste.

4. Authorised use(s)

4.1 Use description
Use 1 - To repel mosquitoes and ticks on humans
Product type
Where relevant, an exact
description of the authorised
use
Target organism(s) (including
development stage)

PT19 - Repellents and attractants (Pest control)

Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel
het middel gelijkmatig over de huid.
Culicidae:-Mosquitoes-Adults
Ixodidae:-Ticks-Adults

Indoor

Field(s) of use
Outdoor

Application method(s)
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Spraying Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel
het middel gelijkmatig over de huid.
Dosering en frequentie van toepassingBeschermt de gebruiker gemiddeld 8 uur tegen
steken van huismuggen, malariamuggen en gele koorts muggen en 4 uur tegen
tekenbeten. De beschermingstijd tegen sommige agressieve tropische tekensoorten
kan korter zijn.
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Application rate(s) and
frequencies

Spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen - 0 Het middel maximaal één keer per dag opbrengen.

Category(ies) of users

General public (non-professional)

Pack sizes and packaging
material

Bottle, Plastic: HDPE , 8 tot en met 200 mL
HDPE flessen met sproeikop
Voorzien van tastbare gevaarsaanduiding.

4.1.1 Use-specific instructions for use
Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het middel gelijkmatig over de huid.
Draag een lange broek en /of shirt met lange mouwen. Niet toepassen onder kleding.
Houd de versproeier tenminste 15 cm van de huid, niet direct in het gezicht spuiten.
Wanneer het product wordt gebruikt in combinatie met zonnebrand, dan de zonnebrand eerst aanbrengen en 30 minuten wachten
voor het aanbrengen van dit middel.
Om het gezicht te beschermen tegen beten, eerst wat middel in de handpalm aanbrengen en dan uitsmeren over het gezicht.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan dertien jaar. Niet meer dan eenmaal per dag gebruiken. Vermijd contact met ogen,
slijmvliezen, neus en lippen en beschadigde huid. Dit middel niet aanbrengen op plekken waar door buiging van gewrichten,
veelvuldige buiging van de huid normaal is; dus niet aanbrengen in de knieholte en de elleboogholte. Vermijd contact met voedsel.
Was de handen grondig met water en zeep voor het eten of drinken. Gebruik van dit middel wordt niet geadviseerd voor kwetsbare
groepen, zoals zwangere of zogende vrouwen. Was de behandelde huid wanneer bescherming tegen bijtende muggen of teken niet
langer nodig is of wanneer irritatie optreed. Gebruik het product alleen buitenshuis of in goed geventileerde ruimten. Inhaleer het
product niet. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd contact met kunststoffen (o.m. brilmonturen), synthetische-/lederen kleding
en gelakte oppervlakken.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid
instructions and emergency measures to protect the environment
Inhalatie: Verplaats het slachtoffer naar de frisse lucht en plaats het in een comfortabele positie voor ademen. Raadpleeg een arts
indien het slachtoffer zich onwel voelt.
Oogcontact: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen.
Inslikken: Eén of twee glazen water laten drinken, mond uitspoelen en braken opwekken met een vinger in de keel. Geen braken
opwekken of iemand iets in de mond geven bij een bewusteloos persoon. Onmiddellijk een arts raadplegen indien het slachtoffer
zich onwel voelt.
Contact met open wonden: was met veel water. Als irritatie blijft bestaan een arts raadplegen.

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its
packaging
Hergebruik de versproeier niet voor andere toepassingen. Bij voorkeur de resten van het product afvoeren als klein chemisch afval.

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product
under normal conditions of storage
De verwachte houdbaarheid van het product is 5 jaar in de originele container.
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5. General directions for use
5.1. Instructions for use
Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het middel gelijkmatig over de huid.
Draag een lange broek en /of shirt met lange mouwen. Niet toepassen onder kleding.
Houd de versproeier tenminste 15 cm van de huid, niet direct in het gezicht spuiten.
Wanneer het product wordt gebruikt in combinatie met zonnebrand, dan de zonnebrand eerst aanbrengen en 30 minuten wachten
voor het aanbrengen van dit middel.
Om het gezicht te beschermen tegen beten, eerst wat middel in de handpalm aanbrengen en dan uitsmeren over het gezicht.

5.2. Risk mitigation measures
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan dertien jaar.
Niet meer dan eenmaal per dag gebruiken.
Vermijd contact met ogen, slijmvliezen, neus en lippen en beschadigde huid.
Dit middel niet aanbrengen op plekken waar door buiging van gewrichten, veelvuldige buiging van de huid normaal is; dus niet
aanbrengen in de knieholte en de elleboogholte.
Vermijd contact met voedsel.
Was de handen grondig met water en zeep voor het eten of drinken.
Gebruik van dit middel wordt niet geadviseerd voor kwetsbare groepen, zoals zwangere of zogende vrouwen.
Was de behandelde huid wanneer bescherming tegen bijtende muggen of teken niet langer nodig is of wanneer irritatie optreed.
Gebruik het product alleen buitenshuis of in goed geventileerde ruimten.
Inhaleer het product niet.
Buiten bereik van kinderen houden.
Vermijd contact met kunststoffen (o.m. brilmonturen), synthetische-/lederen kleding en gelakte oppervlakken.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency
measures to protect the environment
Inhalatie: Verplaats het slachtoffer naar de frisse lucht en plaats het in een comfortabele positie voor ademen. Raadpleeg een arts
indien het slachtoffer zich onwel voelt.
Oogcontact: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen.
Inslikken: Eén of twee glazen water laten drinken, mond uitspoelen en braken opwekken met een vinger in de keel. Geen braken
opwekken of iemand iets in de mond geven bij een bewusteloos persoon. Onmiddellijk een arts raadplegen indien het slachtoffer
zich onwel voelt.
Contact met open wonden: was met veel water. Als irritatie blijft bestaan een arts raadplegen.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Hergebruik de versproeier niet voor andere toepassingen. Bij voorkeur de resten van het product afvoeren als klein chemisch afval.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage
De verwachte houdbaarheid van het product is 5 jaar in de originele container.
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6. Other information
-
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