Veiligheidsinformatieblad
GNATROL® SC
RUBRIEK 1

Datum: 30.04.2021

Versie: 1.0 BEL NL (CLP)

IDENTIFICATIE VAN DE STOF/MENGSEL EN VAN DE
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL
Handelsnaam

GNATROL® SC

Producttype

Suspensie concentraat (SC)

REACH Registratienummer

Niet van toepassing voor biologische producten

RELEVANT GEÏDENTIFICEERD GEBRUIK VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN ONTRADEN GEBRUIK
Biologische insecticide (larvicide) ter bestrijding van rouwmuggen
(sciaravliegen) in sierplanten (onder bescherming).

Gebruik van het mengsel

Uitsluitend voor beroepsgebruik.

DETAILS BETREFFENDE DE VERSTREKKER VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Producent

Leverancier

Verdeler

Valent Biosciences

Sumitomo Chemical Agro Europe
SAS

Biobest Group

Corp.

NV

Parc d’Affaires de Crécy
Straat en nr

870 Technology Way

2, rue Claude Chappe

Ilse Velden 18

Postcode en
gemeente

Libertyville, Illinois
60048, USA

69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
Frankrijk

2260 Westerlo,
België

Telefoonnummer

+1 847 9684700

+ 33 (0) 478 64 32 60

+32 14 25 79 80

Email adres

sds@biobestgroup.com

TELEFOONNUMMERS VOOR NOODGEVALLEN
Noodnummer (24/24 uur) van de producent Valent Biosciences Corp.: +44 (0) 1235 239 670
Telefoonnummer van het ANTIGIFCENTRUM in België: + 32 (0)70 245 245

RUBRIEK 2

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

INDELING VAN DE STOF OF HET MENGSEL
Overeenkomstig de CLP-Verordening (EG) Nr. 1272/2008: Niet geclassificeerd als gevaarlijk

ETIKETTERINGSELEMENTEN/ VOORZORG VERKLARINGEN
Etikettering volgens de CLP-Verordening (EU) 1272/2008:
Gevarenpictogrammen: /

Gevarenaanduidingen: /

Veiligheidsaanbevelingen:
P260

Damp en spuitnevel niet inademen.

P280

Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P284

Adembescherming dragen (voorzien van een P3/FFP3 filter).

P391

Gelekte/gemorste stof opruimen.

P302 + P352

Bij contact met de huid: met veel water wassen gedurende tenminste 15 minuten.

P333 + P313

Bij huidirritatie of uitslag, een arts raadplegen.

P342 + P311

Bij ademhalingsproblemen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
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Aanvullende informatie
EUH208

Bevat 1,2-benzisothiazool-3 (2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Andere etiketteringselementen:
Spo5

Voordat u opnieuw behandelde kassen binnengaat, moet u die grondig ventileren.

ANDERE GEVAREN
Bevat Bacillus thuringiensis subsp. israelensis . Micro-organismen kunnen eventueel sensibiliserende reacties uitlokken.

RUBRIEK 3
3.2.

SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

MENGSELS

Samenstelling volgens CLP (EU) 1272/2008:
Naam van het
bestanddeel

CAS-, EGnummer

REACH
Registratie No

Concentratie

Bacillus thuringiensis,
subsp. israelensis (stam
AM 65-52, sérotype H-14)

N/A

N/A

123 g/l (12% g/g

Classificatie
− Pictogrammen
− H-zinnen
− Categorie
Geen

of 1200 ITU/mg)

(1) Zie RUBRIEK 16 “Afkortingen en acroniemen”.

RUBRIEK 4

EERSTE HULP MAATREGELEN

BESCHRIJVING VAN DE EERSTE HULPMAATREGELEN
Algemeen

Raadpleeg bij twijfel een arts.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

Na inslikken

De mond spoelen. Nooit braken opwekken bij een verward of bewusteloos
persoon. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing

In de frisse lucht brengen in een positie waar de persoon comfortabel kan
ademen. Bij aanhoudende symptomen: het ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.

Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken Met veel water wassen gedurende
tenminste 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag, een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij
aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

BELANGRIJKSTE ACUTE EN UITGESTELDE SYMPTOMEN EN EFFECTEN
Kan een allergische huidreactie veroorzaken .

VERMELDING VAN DE VEREISTE ONMIDDELLIJKE MEDISCHE VERZORGING EN SPECIALE BEHANDELING
Prehospitaal: symptomatische behandeling.
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RUBRIEK 5

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN
Geschikte blusmiddelen: Droog chemisch poeder, kooldioxide, schuim, zand of water.
Ongeschikte blusmiddelen: Geen/onbekend.

SPECIALE GEVAREN DIE DOOR DE STOF OF HET MENGSEL WORDEN VEROORZAAKT
Bij thermische ontleding tijdens verbranding kunnen giftige en irriterende dampen vrijkomen.

ADVIES VOOR BRANDWEERLIEDEN
Een onafhankelijke ademhalingsapparaat dragen. Geschikte beschermende kleding en oog-/gelaatbescherming dragen.
Verdere informatie: Indien mogelijk, bluswater met zand of aarde indammen. Voorkom wegvloeien van bluswater in
riool of waterloop.

RUBRIEK 6

MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET
MENGSEL

PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN, BESCHERMENDE UITRUSTING EN NOODPROCEDURES
Voor andere personen dan de
hulpdiensten

Vermijd elk contact met de huid. Spuitnevel niet inademen.
Beschermende handschoenen, veiligheidsbril of gezichtsbescherming en
geschikte beschermende kleding dragen.
Ontstekingsbronnen verwijderen.
Evacueer de gevarenzone.

Voor hulpverleners

Vermijd elk contact met de huid. Spuitnevel niet inademen.
Beschermende handschoenen (nitrile), veiligheidsbril of
gezichtsbescherming en geschikte beschermende kleding dragen.
Ontstekingsbronnen verwijderen.
Evacueer de gevarenzone of raadpleeg een deskundige.

MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN
Niet in riolering, leidingen of waterwegen laten lopen.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt (Reinig de apparatuur niet in de buurt
van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd).
(SP1)

INSLUITINGS- EN REINIGINGSMETHODEN EN – MATERIAAL
Insluitingsmethoden

Niet in riolering of waterlopen terecht laten komen.

Reinigingsmethoden

Bij morsen (vloeistof) het product direct opnemen met absorptiemiddel
zoals zaagsel of korrelige absorberende klei. Opvegen en in
geëtiketteerde afsluitbare containers plaatsen. Sterk vervuilde grond
opgraven en ook in goed gesloten vaten plaatsen. Gebruik een vochtige
doek om vloeren en andere vervuilde oppervlakken te reinigen.
Verontreinigde inhoud / verpakking en kleding op dezelfde manier als
chemisch afval afvoeren (bijv. via een erkende
afvalverwerkingsinstallatie). Laat de residuen niet in riolering, leidingen of
waterwegen terechtkomen.

VERWIJZING NAAR ANDERE RUBRIEKEN
Voor verdere informatie met betrekking tot persoonlijke bescherming en het beheer van afvalstoffen zie rubriek 8 en
13.
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RUBRIEK 7

HANTERING EN OPSLAG

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VEILIG HANTEREN VAN DE STOF OF HET MENGSEL
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met chemicaliën moeten in acht worden genomen. Voor
persoonlijke beschermingsmaatregelen, zie sectie 8.
Brand- en explosiepreventie: Geen specifieke aanbevelingen.

VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIP VAN INCOMPATIBELE PRODUCTEN
In de originele verpakking bewaren. Containers goed gesloten stockeren op een droge, koele en goed geventileerde
plaats. Na gebruik de verpakking goed sluiten.
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeders.
Niet eten, drinken of roken op de werkplekken.
Niet vermengen met water (behalve tijdens de normale bereiding van het product voor het aanbevolen gebruik).

SPECIFIEK EINDGEBRUIK
Geïdentificeerd eindgebruik aangegeven in Rubriek 1. Zie ook aanwijzingen op het etiket.

RUBRIEK 8

MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN
BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

CONTROLEPARAMETERS
Er is geen nationale grenswaarden voor dit product.
Voor dit soort producten is geen chemisch veiligheidsrapport vereist.

MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING
Passende technische maatregelen

Zorg voor voldoende ventilatie.

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen

Geen blootstelling aan het product is te verwachten bij
normale omgang wanneer de aanbevolen en passende
beschermingsmiddelen worden gebruikt. Vermijd
blootstelling.

Bescherming van de ademhalingswegen

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met
chemicaliën moeten in acht worden genomen. Draag een
ademhalingsapparaat (uitgerust met een P3 / FFP3-filter).

Bescherming van de ogen en gezicht

Veiligheidsbril / Gelaatsbescherming.

Bescherming van de huid

Geschikte beschermende kleding (beschermende kleding,
rubberen laarzen, muts).

Bescherming van de handen

Beschermende nitrilhandschoenen. Was de buitenkant
voordat u ze verwijdert.

Algemeen

Voor het eten, drinken, roken en na het werk handen en
blootgestelde huid wassen. Verontreinigde kleding uittrekken
en wassen voor elk nieuw gebruik.

RUBRIEK 9

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

INFORMATIE OVER FYSISCHE EN CHEMISCHE BASISEIGENSCHAPPEN
Vorm en kleur

Lichtbruine vloeistof (visuele beoordeling).

Geur en geurdrempel

Moutachtige geur (olfactorische beoordeling), geurdrempel niet
bepaald

pH waarde

5 (1% w / v suspensie, 20 ° C) (CIPAC MT 75.3)
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Smelt-/Vriespunt

Niet bepaald

Begin kookpunt/ en –traject

Niet bepaald

Vlampunt

Niet van toepassing (waterige suspensie)

Verdampingssnelheid

Niet van toepassing

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Niet van toepassing (waterige suspensie)

Onderste/bovenste ontvlambaarheids- of
explosiegrenswaarden

Niet bepaald

Dampspanning

Niet van toepassing

Dampdichteid

Niet van toepassing

Relatieve dichtheid

1.06 g/ml bij 20°C (EEC A.3)

Oplosbaarheid in water

Suspensie en gedeeltelijke oplosbaarheid in water

Verdelingscoëfficiënt (n-octanol / water)

Niet van toepassing

Zelfontbrandingstemperatuur

Niet bepaald (onwaarschijnlijk; waterige suspensie)

Thermische ontleding

Niet bepaald

Dynamische viscositeit

<500 cps (richtlijn niet gespecificeerd)

Kinematische viscositeit

Niet bepaald

Explosieve eigenschappen

Niet explosief (op basis van de eigenschappen van de werkzame stof
en andere ingrediënten)

Oxiderende eigenschappen

Niet van toepassing

OVERIGE INFORMATIE
Relatieve dampdichtheid (lucht = 1)

Niet bepaald

Oppervlaktespanning

Niet bepaald

RUBRIEK 10

STABILITEIT EN REACTIVITEIT

REACTIVITEIT
Het product is stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie ook rubriek 7).

CHEMISCHE STABILITEIT
Bewaar niet langer dan 12 maanden bij 20 ° C en niet langer dan 18 maanden bij 15 ° C. (zie ook rubriek 7).

MOGELIJKE GEVAARLIJKE REACTIES
Geen bekend.

TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN
Vermijd hoge temperaturen, licht en vochtigheid. Alkaliteit deactiveert het product. Kan corrosie veroorzaken bij
langdurig contact met aluminium oppervlakken.

CHEMISCH OP ELKAAR INWERKENDE MATERIALEN
Oxidatiemiddelen.

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTE
Bij thermische ontleding tijdens verbranding kunnen giftige en irriterende dampen vrijkomen. (zien ook sectie 5).

RUBRIEK 11

TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

INFORMATIE OVER TOXICOLOGISCHE EFFECTEN
Naam : Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, 123 g/l suspensieconcentraat
Acute toxicitiet
Oraal

LD50 rat: >5000 mg/kg (EPA FIFRA 81-1).
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Dermaal

LD50 konijn: > 5000 mg/kg (EPA FIFRA 81-2).

Inademing

LC50 rat (4 uur): > 5,34 mg/l (hele lichaam) (EPA FIFRA 81-3).

Irritatie
Huid-

matig irriterend (FIFRA-richtlijn 81-5).

Oog-

licht irriterend (FIFRA-richtlijn 81-4).

De volgende gegevens zijn van toepassing op een gelijkaardige formulering.
Naam : Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, 600 ITU/mg suspensieconcentraat (code ID: ABG-6188)
Sensibilisatie
Sensibiliserend (gemodificeerde Buehlertest) (FIFRA 152-36)
Overige toxicologische inormatie
De volgende gegevens zijn van toepassing op de onderstaande ingrediënten:
Naam : werkzame stof, Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis (Stam AM 65-52, Serotype H-14) technical grade
Genotoxociteit
Geen gevalideerde methoden beschikbaar voor micro-organismen.
De huidige beschikbare tests voor de beoordeling van huidsensibilisatie zijn niet geschikt voor micro-organismen.
Bijgevolg moet er voor producten die microbiële stoffen bevatten een voorzorgszin gebruikt worden , maar de
producten worden niet geclassificeerd als R43 / H317. Daarom wordt op basis van de beschikbare gegevens niet
voldaan aan de classificatiecriteria voor een van de gevarenklassen.
Informatie over waarschijnlijke blootstellingsroutes
Dit product is bedoeld voor gebruik in de landbouw; daarom zijn de meeste
waarschijnlijke blootstellingsroutes via de huid of via inademing.

RUBRIEK 12

ECOLOGISCHE INFORMATIE

TOXICITEIT
Er zijn geen experimentele ecologische gegevens beschikbaar over het preparaat als zodanig. De volgende gegevens zijn

van toepassing op de ingrediënt (en) hieronder vermeld.

Naam : Werkzame stof, Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis (Stam AM 65-52, Serotype H-14) technical grade
Vissen

Acute toxiciteit 96-h LC50 (Oncorhynchus mykiss): >370 mg/l (EPA-660/3-75-009).
(Lepomis macrochirus): > 600 mg/l (EPA-660/3-75-009).

Daphnia

Acute toxiciteit 10d LC50 (Daphnia magna): > 50 mg/l (OPPTS 885-4240).
Chronische toxiciteit 21d (Daphnia magna): NOEC = 5 mg/l (OCDE 211).

Bijen

Acute orale toxiciteit 14d LD50 (Apis mellifera): > 1737 μg/bij (> 10x velddosis) (US
EPA 154A-24).

Vogels

Acute toxiciteit 5d LC50 (Bobwhite kwartel): > 3077 mg/kg (FIFRA 154A-16).
(wilde eend): > 3077 mg/kg (FIFRA 154A-16).

Regenwormen

Acute toxiciteir, 30d LC50 (Eisenia foetida): > 1000 mg/kg droge grond (OCDE
207).

Bodem micro-organismen

Er is geen bacteriedodende noch antibiotische activiteit gedetecteerd.

PERSISTENTIE EN AFBREEKBAARHEID
De volgende gegevens zijn van toepassing op de ingrediënt (en) hieronder vermeld.
Naam : Werkzame stof, Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis (Stam AM 65-52, Serotype H-14) technical grade
Afbraak Biotisch

Niet van toepassing

Afbraak Abiotisch

Wordt snel afgebroken in de bodem bij blootstelling aan licht.

BIOACCUMULATIE
De volgende gegevens zijn van toepassing op de ingrediënt (en) hieronder vermeld.
Naam : Werkzame stof, Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis (Stam AM 65-52, Serotype H-14) technical grade
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Bioaccumulatie

Niet van toepassing; de stof is niet pathogeen voor niet-doelorganismen en er is
geen waarneming dat deze zich voorplant in niet-doel organismen.

MOBILITEIT IN DE BODEM
De volgende gegevens zijn van toepassing op de ingrediënt (en) hieronder vermeld.
Naam : Werkzame stof, Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis (Stam AM 65-52, Serotype H-14) technical grade
Adsorptie KFoc-waarden

Niet van toepassing op microbiële stoffen.

Desoptie KFoc-waarden

Niet van toepassing op microbiële stoffen.
Bacillus thuringiensis bindt zich snel aan kleideeltjes en wordt zo in de bodem
geïmmobiliseerd.

RESULTATEN VAN PBT- EN ZPZB-BEOORDELING
Niet vereist (geen chemisch veiligheidsrapport vereist).

ANDERE SCHADELIJKE EFFECTEN
Geen andere bekende schadelijke effecten voor het milieu.

RUBRIEK 13

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

AFVALVERWERKINGSMETHODEN
Inhoud/verpakking verwijderen/afvoeren in overeenstemming met de nationale en lokale afvalbeheer verordening(en).
Overschot en onbruikbaar gewasbeschermingsmiddel moet worden afgevoerd als gevaarlijk afval en naar een
inzamelpunt voor gevaarlijk afval worden gebracht. Leeg, gespoelde verpakkingen / containers worden afgevoerd naar
geschikte afval inzamelingscentra. (AgriRecover)
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt (Reinig de apparatuur niet in de buurt
van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd).
(SP1)

RUBRIEK 14

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Product is niet geclassificeerd als gevaarlijk product volgens de internationale geldende vervoers voorschriften ADN,
ADR, RID, IMDG en IATA.
– 14.5 VERVALT

14.6.

BIJZONDERE VOORZORGEN VOOR DE GEBRUIKER

Geen

14.7. VERVOER IN BULK OVEREENKOMSTIG BIJLAGE II VAN MARPOL73/78 EN DE IBC CODE
Product is niet bedoeld voor bulktransport.

RUBRIEK 15

REGELGEVING

SPECIFIEKE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUREGLEMENTEN EN –WETGEVING VOOR DE STOF OF HET
MENGSEL

Verdere informatie :
Toelatingnummer België (Gewasbeschermingsmiddel): 11128 P/B

CHEMISCHE VEILIGHEIDSBEOORDELING
Een chemische veiligheidsbeoordeling is voor dit middel niet nodig.
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RUBRIEK 16

OVERIGE INFORMATIE

AFKORTINGEN EN ACRONIEMEN
ADN Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
ADR : Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
EPA : Environmental Protection Agency (Verenigde Staten).
FIFRA : Federale wet betreffende insecticiden, fungiciden en rodenticiden (Verenigde Staten).
IBC : International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code); Internationale
code voor de constructie en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (IBC-code).
IATA : International Air Transport Association : IATA (Internationale luchtvervoer Veriniging) regelgeving voor het luchtvervoer van
gevaarlijke goederen.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods : Internationale maritieme code voor gevaarlijke goederen.
ITU : International Toxic Units. Internationale Toxische Eenheden
LCx/LDx : Lethale Concentratie van X %/Lethale Dosis van X %.
MARPOL : MARPOL : International Convention for the prevention of marine pollution from ships - Internationaal Verdrag ter
voorkoming van verontreiniging door schepen.
NOEC/NOEL : Concentratie/niveau waarbij er geen waargenomen effecten zijn.
OCDE : Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
OPPTS : Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances (Verenigde Staten).
PBT / zPzB: Persistent, Bioaccumulerend, Toxisch / zeer Persistent, zeer Bioaccumulerend.
RID : Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen.

GEBRUIKTE METHODE BIJ DE EVALUATIE VAN CLASSIFICATIE
Indeling op basis van tests, op een gelijkaardige formulering en op eigenschappen van de werkzame stof

VOLLEDIGE TEKST VAN GEVARENAANDUIDING(EN) DIE IN DIT DOCUMENT WORDEN GEBRUIKT
Geen

REDEN VOOR HERZIENING EN VERMELDING VAN VERANDERINGEN
Versie 1.0:

Eerste versie van het veiligheidsinformatieblad in het Nederlands voor België op basis
van het SDS, versie 3.10 van 22 april 2015 van Sumitomo Chemical Agro Europe SAS voor
Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis 123 g / l SC.

Reden voor herziening

Niet van toepassing

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad voldoen aan de eisen gesteld in de Verordening (EU) Nr. 1907/2006 en de
Wijziging (EU) Nr. 2015/830 en navolgende wijzigingen. Dit veiligheidsinformatieblad is een aanvulling op en geen
vervanging van de gebruiksaanwijzingen. De gegevens erin berusten op kennis beschikbaar ten tijde van het opstellen
van dit informatieblad op de aangegeven datum. Gebruikers worden verder opmerkzaam gemaakt op gevaren bij
gebruik voor niet bedoelde toepassingen voor dit product. De informatie heeft alléén betrekking op het herein
vermelde product en is mogelijk niet geldig als het product in combinatie met andere stoffen gebruikt wordt. De
vereiste gegevens voldoen aan de geldige EG-wetgeving. Verdergaande nationale eisen dienen ook in acht genomen te
worden.
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