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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Deltacaps 2.5 CS

Knock Off Insectenmiddel

Resoluut Insectenmiddel Prof

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de
toelatingshouder

Sharda Europe B.V.B.A

Heedstraat 158 1730 Asse België

Naam

Adres

Toelatingsnummer

Referentienummer van de
asset in R4BP 3 NL-0020527-0000

Toelatingsdatum 06/12/2019

Vervaldatum 25/09/2028

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant Sharda Cropchem España S.L.

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Edificio Atalayas Business Center. Carril Condomina Nº3 Planta 12 30006 Murcia Spanje

Zie vertrouwelijke bijlage van de PAR Zie vertrouwelijke bijlage van de PAR Zie
vertrouwelijke bijlage van de PAR Spanje

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)
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Naam van de fabrikant Sharda Europe B.V.B.A (acting for Sharda Cropchem Limited (India))

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Prime Business Park 2nd Floor, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West) 400056
Mumbai, India 400056 Mumbai Indië

Zie vertrouwelijke bijlage van de PAR Zie vertrouwelijke bijlage van de PAR Zie
vertrouwelijke bijlage van de PAR Indië

Werkzame stof 24 - Deltamethrin

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 (%)

Deltamethrin
(S)-a-cyano-3-
phenoxybenzyl (1R,3R)-
3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane
carboxylate

Werkzame stof 52918-63-5 258-256-6 2.451

PETROSOL 95A 16/18
Hydrocarbons, C9
aromatics; Solvent
naphta (petroleum) light
aromatic fraction

64742-95-6 918-668-5 14.2

2.2. Formuleringstype

CS - Capsule suspensie

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie  Ontvlambare vloeistof en damp.

 Veroorzaakt huidirritatie.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen  Buiten het bereik van kinderen houden.

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Na het werken met dit product handen grondig wassen.
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Voorkom lozing in het milieu.

 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Inhoud naar in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale
regelgeving.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Gebruik 1 – Binnenshuis, plaatselijke toepassing in naden en kieren- professioneel

Productsoort
PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere
geleedpotigen

Insecticide tegen kruipende insecten (kakkerlakken).

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Blattella germanica-Duitse kakkerlak-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Blatta orientalis-Oosterse kakkerlak (bakkerstor)-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv.
knaagdieren)

Toepassingsgebied
Binnen

Binnenshuis

Toepassingsmethode(n)
Spuiten -
Plaatselijke toepassing in naden en kieren met handsproeier, trigger sproeier of
rugzaksproeier (lage druk: 1-3 bar).

Dosering en frequentie van de
toepassing

Maximum 11 toepassingen per jaar. - 50 ml product opgelost in 5 l water om 100 m2 te
behandelen. -

Maximum 11 toepassingen per jaar.
50 ml product opgelost  in 5 l water om 100 m2 te behandelen.
Behandeling kan indien nodig herhaald worden na 5 weken.

Categorie/categorieën
gebruikers

Getrainde professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Flesjes van HDPE of PET met inhoud 50 of 100 ml
Flesjes van HDPE met inhoud 250, 500 of 1000 ml
Bussen van HDPE met inhoud 5000 ml.
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4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Grondig handen wassen na gebruik.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

Inademen vermijden van dampen of spray.

Alleen gebruiken in een goed geventileerde omgeving. Zorg voor goede ventilatie tijdens het gebruik.

Draag chemisch beschermende handschoenen tijdens het gebruik van het product (materiaal van de handschoenen dient te worden
gespecificeerd door de toelatingshouder in de productinformatie).

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 de algemene gebruiksaanwijzing.

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

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

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

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Gebruik 2 – Binnenshuis, plaatselijke toepassing in naden en kieren- Niet Professioneel
gebruik

Productsoort
PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere
geleedpotigen

Insecticide tegen kruipende insecten (kakkerlakken)Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

Blattella germanica-Duitse kakkerlak-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
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Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Blatta orientalis-Oosterse kakkerlak (bakkerstor)-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv.
knaagdieren)

Toepassingsgebied
Binnen

Binnenshuis

Toepassingsmethode(n)
Spuiten -
Plaatselijke toepassing in naden en kieren met handsproeier of trigger sproeier.

Dosering en frequentie van de
toepassing

Maximum 11 toepassingen per jaar. - 50 ml product opgelost in 5l water om 100 m2 te
behandelen -
Maximum 11 toepassingen per jaar.
50 ml product opgelost in 5 l water om 100 m2 te behandelen.

Behandeling kan indien nodig herhaald worden na 5 weken.

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Flesjes van HDPE of PET met inhoud 50 of 100 ml
Flesjes van HDPE met inhoud 250 of 500 ml

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Vermijd contact met de huid

Grondig handen wassen na gebruik.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

Alleen gebruiken in een goed geventileerde omgeving. Zorg voor goede ventilatie tijdens het gebruik.

Het gebruik van beschermende handschoenen is aanbevolen tijdens het verdunnen van het product (materiaal van de
handschoenen dient te worden gespecificeerd door de toelatingshouder in de productinformatie).
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4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

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

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

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

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Voor gebruik het label of de folder lezen en de voorgeschreven instructies opvolgen.

Het is aanbevolen het product (Deltamethrin 2.5% CS) enkel binnenshuis toe te passen door middel van toestellen als pompen of
sproeiers en zorgvuldig het aangelengde product aan te brengen als een plaatselijke toepassing in naden en kieren.
Het product dient aangelengd te worden in een verhouding van 1:100 met water.
De oplossing toedienen in een dosis van 1 liter/ 20 m².
De oplossing dient toegepast te worden met een lage druk sproeier (draagbaar type of rugzak type).
Sproei als een plaatselijke behandeling in naden en kieren met een straal met een wijdte van max 10 cm.

Besproei naden en kieren met een sproeikop of met een speciaal verlengstuk voor naden en kieren. Zorg, waar van toepassing, voor
passende afstandsbepalingen.
Het product kan maximaal 11 keer per jaar toegepast worden met een interval tussen de toepassingen van minimaal 5 weken.

5.2. Risicobeperkende maatregelen
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Geen toegang voor katten tot de behandelde gebieden.
Product alleen toepassen in afwezigheid van mensen en dieren.
Niet toepassen op oppervlakten die waarschijnlijk afgelikt worden door dieren.

Vóór behandeling, verwijder voer- en drinkbakjes en textiel dat gebruikt wordt voor slaapgedeelten van dieren. Indien dit niet
verwijderd kan worden, leeg de bakjes en bedek ze met een plastic folie tijdens de behandeling.

De behandelde gebieden zijn opnieuw toegankelijk voor het publiek , huisdieren en andere dieren zodra de behandelde
oppervlakten droog zijn .

Product alleen toepassen in afwezigheid van mensen en dieren.
Het product moet zo een manier worden gebruikt, waardoor de kans dat het product gegeten kan worden door dieren en kinderen zo
klein mogelijk is.
 
Mors het product niet op de grond, in oppervlaktewater, in een rioolsysteem of de gootsteen.
Voorkom lozing in het milieu.
Pas de behandeling waar nodig aan aan de levenscyclus en eigenschappen van de doelsoort. Behandel het meest gevoelige
levensstadium en houdt rekening met de timing en plaats van behandeling.
Gebruik geïntegreerde plaagdier beheersing (IPM) maatregelen zoals het combineren van chemische en fysieke
beheersmaatregelen en andere maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid, rekening houdend met lokale
omstandigheden (klimaatomstandigheden, doelsoorten, gebruikscondities, etc.).

Vermijd ieder niet noodzakelijk contact met het product. Verkeerd gebruik kan de gezondheid en het milieu schaden.
Contact met de huid vermijden
Was de handen na gebruik.

Verwijderd houden van voedsel en diervoerder, bestek en oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en diervoeder.
Bedek vóór de behandeling watertanks, voer, troggen en andere oppervlakken of apparatuur die in aanraking kunnen komen met
diervoeders/levensmiddelen om verontreiniging te voorkomen.

Verwijder alle gebruiksvoorwerpen die in contact kunnen komen met voedsel/voer tijdens de behandeling.

Gebruik het product volgens de aanbevolen dosis en intervallen.
Het product zal alleen toegepast worden in de voedingsindustrie bij afwezigheid van voedingswaren, uitgezonderd in de
opslagruimtes waar de opgeslagen goederen op de juiste wijze verpakt zijn.

Gepaste maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat voedsel, gebruiksvoorwerpen die in contact met voedsel in
eerder behandelde ruimten geen residuen bevatten van het gebruikte product.

Controleer de werkzaamheid van het product ter plaatse: zo nodig de oorzaak van verminderde werkzaamheid onderzoeken om
resistentie(-ontwikkeling) uit te sluiten. Dit issue geldt alleen voor de professionele gebruiker.

Gebruik het product niet op plaatsen waar resistentie tegen de actieve stof in het middel is vastgesteld of wordt vermoed.
Informeer de toelatingshouder indien de behandeling niet effectief blijkt.

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

Vergiftiging kan leiden tot de volgende symptomen:
- Tijdelijke irritatie van huid, ogen, slijmvliezen en ademhalingsorganen.

Eerste hulp-instructies:
- Oogcontact: Spoel onmiddellijk met veel water gedurende ten minste 15 min, waarbij het ooglid wijd open wordt gehouden ;
Vergeet niet om de lenzen te verwijderen.
- In geval van aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel zeep en water zonder te wrijven.
- Bij inslikken NIET doen braken tenzij in opdracht van een antigifcentrum of een medisch professioneel.
- Indien nodig :vervoer het slachtoffer naar een ziekenhuis en, indien mogelijk, neem de container of het etiket mee.

Medisch advies voor dokters en medische staf:
- Symptomatische en ondersteunende behandeling.

INDIEN MEDISCH ADVIES NODIG IS ; HOU DE PODUCTVERPAKKING OF FOLDER BIJ DE HAND EN CONTRACTEER HET
ANTIGIFCENTRUM

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

Verwijder de inhoud/container als gevaarlijk afval in overeenstemming met de lokale afvalbeheerregelgeving (P501).
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5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden

Het product moet worden opgeslagen in de gesloten originele container in een koele, droge, goed geventileerde ruimte.
Vermijd hoge temperaturen en directe werking van zonlicht.
Bescherm tegen vocht.
De containers moeten dusdanig worden gestapeld dat vrije luchtcirculatie mogelijk is.
Houd uit de buurt van levensmiddelen, dranken en diervoeders.
Niet opslaan met oxidatiemiddelen, logen (bijtende oplossingen), of zuren.
Controleer de voorraden regelmatig op schade.
Houdbaarheid: 2 jaar

6. Overige informatie

Het product bevat een bittere substantie dat het weerzinwekkend maakt voor mensen en dieren.
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