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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
Nederland QUICK BAYT WG
Nederland QUICK BAYT SPRAY

1.2. Toelatingshouder
Naam

Bayer CropScience SA-NV

Adres

Energieweg 1 Postbus 231 3640 AE Mijdrecht Nederland

Naam en adres van de
toelatingshouder
Referentienummer van de
asset in R4BP 3

NL-0017633-0000

Toelatingsnummer
Toelatingsdatum

2017-09-01

Vervaldatum

2022-07-07

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Bayer S.A.S.

Adres van de fabrikant

16 rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon Cedex 09 Frankrijk

Productielocatie

Kwizda Agro GmbH, Laaer Bundesstraße 2100 Leobendorf Oostenrijk

SBM Formulation, Avenue Jean Foucault 34500 Béziers Frankrijk

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

37 - Imidacloprid

Naam van de fabrikant

Bayer AG Industrial Operations

Adres van de fabrikant

Alfred-Nobel-Strasse, 40789 Monheim am Rhein Duitsland

Productielocatie

Bayer AG, Alte Heerstr. 41538 Dormagen Duitsland

Werkzame stof

65 - Cis-tricos-9-een (muscalure)

Naam van de fabrikant

Denka international BV

Adres van de fabrikant

Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Nederland

Productielocatie

Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Nederland

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 (%)

Imidacloprid

(2E)-1-[(6-chloropyridin-3yl) methyl]-Nnitroimidazolidin-2-imine

Werkzame stof

138261-41-3

428-040-8

9.99

Cis-tricos-9-een
(muscalure)

cis-Tricos-9-ene; (Z)Tricos-9-ene

Werkzame stof

27519-02-4

248-505-7

0.085

2.2. Formuleringstype
WG - Water dispergeerbaar granulaat

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

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

Voorkom lozing in het milieu.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Inhoud naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Professioneel gebruik
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)
Toepassingsgebied

Toepassingsmethode(n)

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

Musca domestica-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-huisvlieg

Binnen

Schilderen (op losse panelen) Met een verfkwast wordt de oplossing als strepen of stippen aangebracht op panelen
van hout, karton of stof, die dan worden opgehangen of bevestigd op plaatsen waar
veel vliegen zitten. Dat kan op muren zijn, op pilaren en om vensters of op andere
plekken. De behandelde panelen moeten worden verdeeld over de stal waarbij
ongeveer 2 m² voldoende is voor een vloeroppervlak van 100 m². De verf kan worden
aangebracht in de aanwezigheid van dieren, vooropgesteld dat die er niet mee in
contact komen.

Dosering en frequentie van de
toepassing

Meng 250 gram granulaat met maximaal 200 mL warm water voor een vloeroppervlak
van 100 m2 en breng dit aan op een apart oppervlak van 2m2, bijvoorbeeld stukken
karton. - 250 g granulaat met maximaal 200 ml warm water Het middel mag pas na minimaal 28 dagen opnieuw worden aangebracht maar mag
binnen een periode van 12 maanden niet vaker dan 5 keer worden gebruikt.

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

HDPE fles – 250g to 1kg
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Polyfoil-film zakje - 250g
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4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
zie generieke gebruiksaanwijzing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

zie generieke RMMs

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 generieke deel

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

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

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC
5.1. Gebruiksvoorschrift
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250 g granulaat moet worden vermengd met 200 mL water om voldoende verf te verkrijgen voor 100 m² vloeroppervlak.
Met een verfkwast wordt de oplossing als strepen of stippen aangebracht op panelen van hout, karton of stof, die dan worden
opgehangen of bevestigd op plaatsen waar veel vliegen zitten. Dat kan op muren zijn, op pilaren en om vensters of op andere
plekken. De behandelde panelen moeten worden verdeeld over de stal waarbij ongeveer 2 m² voldoende is voor een vloeroppervlak
van 100 m². De verf kan worden aangebracht in de aanwezigheid van dieren, vooropgesteld dat die er niet mee in contact komen.
De panelen mogen alleen worden opgehangen op plaatsen die buiten bereik van voedselproducerende dieren liggen en waar geen
voedingsmiddelen kunnen worden verontreinigd.
Quick Bayt WG is niet geschikt voor behandeling van mest.
De langdurige bescherming van Quick Bayt WG tegen vliegen bevordert de stalhygiëne. De bescherming is optimaal als de
behandeling wordt aangevuld met een goede hygiëne en indien mogelijk in combinatie met behandeling met een larvicide.
Herhaling van de behandeling mag pas na minimaal 28 dagen plaatsvinden. Als in deze periode van 4 weken meer behandeling
nodig is, dient een product met een andere werkingswijze te worden gebruikt. In een periode van 12 maanden mag Quick Bayt WG
niet vaker dan 5 keer worden gebruikt.
Gereedschap dat bij het verven is gebruikt (kwasten, rollers, etc.) mag na gebruik niet worden gereinigd. Indien mogelijk kunnen
vervuilde gereedschappen ongereinigd worden hergebruikt. Deze moeten altijd op veilige manier worden afgevoerd volgens de
geldende regels (mogen niet terechtkomen in afvalwater).

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Draag bij de verwerking van het product beschermende handschoenen, die bestand zijn tegen chemicaliën (materiaal van de
handschoenen moet in de productinformatie zijn aangegeven door de toelatingshouder).
Draag bij de verwerking van het product of van behandelde oppervlakken goede beschermende kleding (gecoate overalls) en
geschikte beschermende handschoenen.
VERMIJD OVERDADIGE VERVUILING VAN OVERALLS
Het product mag niet worden aangebracht in ruimten waar wordt gewassen of gewerkt met stromend water. In dergelijke ruimten
mogen geen behandelde panelen worden geplaatst.
NIET GEBRUIKEN waar voedingsmiddelen, diervoeders of water vervuild kunnen raken.
Breng het biocideproduct niet rechtstreeks aan op oppervlakken (bijv. muren) in het gebouw.
Reinig het behandelde oppervlak (karton e.d.) niet.
Voordat u in een stal/dierenverblijf gaat reinigen of desinfecteren, verwijdert u alle panelen en voorwerpen die zijn behandeld met het
biocideproduct.
HOUD HET PRODUCT BUITEN BEREIK van kinderen en dieren.
De panelen mogen alleen worden opgehangen op plaatsen die buiten bereik van voedselproducerende dieren liggen en waar geen
voedingsmiddelen kunnen worden verontreinigd.
WAS DE HANDEN EN ONBEDEKTE HUID na gebruik van het product en voordat u gaat eten.
De behandelde oppervlakken mogen NIET worden aangeraakt als ze nog niet droog zijn.
NIET rechtstreeks aanbrengen op vee en pluimvee.
GEVAARLIJK VOOR BIJEN.
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
Bij het mengen en aanbrengen moet wegwerpkleding worden gedragen (bijvoorbeeld een bloes, schort of overall van papier) om te
voorkomen dat sporen van het product in het riool terechtkomen door het wassen van vervuilde kleding.
De ruimte waar het product wordt vermengd met water en aangebracht op panelen moet worden bedekt met plastic wegwerpfolie
om vervuiling van aangrenzende vloeren en oppervlakken te voorkomen.
Laat op de te behandelen panelen een strook onbehandeld om het paneel aan te kunnen vastpakken: raak het behandelde deel van
het paneel niet aan.
Overgebleven product of water waarin gereedschap is gereinigd, mag NIET in het riool worden geloosd.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
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De volgende informatie werd verschaft door de producent
Maatregelen om het milieu te beschermen:
Laat het product niet in aanraking komen met oppervlaktewater, riolering en grondwater.
Als het product in de bodem terechtkomt –
Reinigingsmethoden: Gebruik mechanische apparatuur. Reinig vervuilde ondergrond en voorwerpen grondig en houdt u daarbij aan
de milieuregels.
Bij een ongeval:
Algemeen advies – Verlaat het gevarengebied. Plaats en vervoer het slachtoffer in stabiele positie (zijligging). Verwijder vervuilde
kleding onmiddellijk en voer deze veilig af.
Contact met de huid – Grondig wassen met veel zeep en water. Neem contact op met een arts als de symptomen niet verdwijnen.
Contact met de ogen – Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende ten minste 15 minuten. Verwijder
eventuele contactlenzen na de eerste 5 minuten en ga dan door met het spoelen van het oog. Neem contact op met een arts als
irritatie ontstaat en niet overgaat.
Inslikken - Spoel de mond. Niet laten drinken en niet laten braken. Neem onmiddellijk contact op met een arts of bel het
antigifcentrum.
Behandeling – symptomatisch behandelen.
Bewaken – Ademhaling en hartfunctie.
Er is geen specifiek tegengif.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Bewaren in geschikte, gesloten containers voor verwijdering.
Restanten van het aangebrachte product (bijv. lege verpakking, afgedankt karton, afgedankte panelen) en water waarin
gereedschap is gereinigd moeten volgens de geldende milieuregels worden afgevoerd als vast afval.
Dit materiaal en de container waarin het is gemengd, moeten op een veilige manier worden afgevoerd.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
Opslaan op een droge, koele en goed geventileerde plaats.
Bewaren in de originele container.
Containers goed gesloten houden.
Opslaan uit de buurt van direct zonlicht.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
OP EEN VEILIGE PLEK BEWAREN.
BUITEN BEREIK van kinderen bewaren.
Dit product is 2 jaar houdbaar

6. Overige informatie
Resistentiemanagement:
Als meerdere behandelingen nodig zijn om de populatie vliegen te verminderen, raadt de toelatingshouder aan Quick Bayt WG niet
meermaals te gebruiken als het enige middel om de vliegen te bestrijden. In plaats daarvan dient Quick Bayt WG te worden gebruikt
als onderdeel van een geïntegreerd bestrijdingsprogramma met producten uit diverse chemische klassen, zoals pyrethroïden of
organo-carbamaten. Gebruik indien nodig een andere bestrijdingsmethode en niet-chemische oplossingen (bijvoorbeeld horren
en hygiënische praktijken).
Quick Bayt WG levert een snelle en langdurige bestrijding van vliegen in stallen en dierverblijfplaatsen en bij afvalbeheer (een
aanzienlijke beperking van het aantal vliegen is al te zien op dag 1 en de beperking blijft maximaal 8 weken van kracht bij gewone
omstandigheden). Dit resultaat wordt echter het beste bereikt als de behandeling wordt aangevuld met een goede hygiene.
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