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2. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN 

 
 

 
 

 
 

 
 

 1.1 Identificatie van het product 

Product: DOBOL FUMIGATEUR 

Goedkeuringsnummer: 1113B 

 
1.2 Identificatie van het gebruik 
 

Insecticide (TP18) 
GIFAP-code: FD 

 
1.3 Identificatie van de onderneming 

 
Bedrijf (importeur):     Kwizda-France SAS 

30 avenue de l'Amiral Lemonnier 
78160 Marly-le-Roi 
Tel. +33 (0)1.39.16.09.69 
Fax. +33 (0)1.39.16.47.07 

    regulatory@kwizda-france.com 

 
1.4 Telefoonnummer in noodgevallen voor hulpverleners 

 

Bij noodgevallen Europese noodoproep : 112 

 

 
2.1 Classificatie van het mengsel 

 
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 
 

                            
             GHS09    GHS08        GHS07 
 
Resp. Sens. 1  H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden 

veroorzaken. 
Eye Dam. 2  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Aquatic Acute 1  H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
Aquatic Chronic 1  H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
STOT SE 3   H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
 
Gevaarbepalende componenten van de etikettering: 
- Calcium oxide 
- C,C'-azodi(formamide) 

 
 
 
 
 

1. PREPARAAT EN ONDERNEMING 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

mailto:regulatory@kwizda-france.com
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3. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

 
 

2.2 samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 
 

                    
            GHS09       GHS08 GHS07 
    

Signal word : GEVAAR 
 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 

     P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
P102 Buiten het bereik van kinderen houden. 
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. 
P261 Inademing van nevel  
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming 
P273 Voorkom lozing in het milieu. 
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk 
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. 
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P308+P311 NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. 
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze 
gemakkelijk kan ademen. 
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken 
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. 
P405 Achter slot bewaren. 
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. 
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar … 

 
2.3 Overige gevaren 

 
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: niet van toepassing. 

 

 

Waterreactief fumigeermiddel voor huishoudelijk gebruik. Bevat 7,2% cyphenothrine 

 
Insecticidepreparaat (capsule): 

 Cyphenothrine (Gokilath) 
Chemische naam (RS)-alfa-cyaan-3-fenoxybenzyl (1R)-cis,trans-chrysanthemaat 

Concentratie: 7,2% 
CAS-nummer:39515-40-7 EINECS: 2544845 
Chemische familie: Pyrethrinoïden Classificatie: GHS07, GHS09, Aquatic Acute 1, H400; Aquatic 
Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332 
 

 Azodicarbonamide 
Concentratie: 90,8% 
CAS-nummer: 123-77-3 EINECS: 204-650-8 
Classificatie: GHS08 , Resp. Sens. 1,  H334
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4. EERSTEHULPMAATREGELEN 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

 
 

Exothermische stof: 

 Ongebluste kalk (calciumoxide) 
Hoeveelheid: 65 g ongebluste kalk per capsule van 10 g 

76 g ongebluste kalk per capsule van 20 g 
255 g ongebluste kalk per capsule van 100 g 

CAS-nummer: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 
Classificatie: H315 (skin irrit.2) - H318 (eye dmg.1) – H335 (STOT SE 3 – inhal.irrit.) 

 

 

 
 

Voor toxiciteit bij inademing 

Kan krachtig hoesten veroorzaken door inademing van rook. Dit hoesten is van voorbijgaande 
aard, maar als het niet stopt, of als er andere afwijkende symptomen optreden, het slachtoffer 
onmiddellijk in de frisse lucht brengen en laten rusten. Als de ademhaling zwak is, de kleding 
losmaken en de luchtweg openen. Medische hulp inroepen en de hulpverlener informeren dat het 
om een insecticide op basis van pyrethroïde gaat. 

 
Huidcontact 

Verontreinigde kleding en schoenen verwijderen. Het verontreinigde gebied met water en zeep 
wassen. Bij pijn of als er afwijkende symptomen optreden, onmiddellijk medisch hulp inroepen. 

 
Aanraking met de ogen 

Kan lichte irritatie veroorzaken bij aanraking met de ogen tijdens fumigatie. Spoelen met 
kraanwater als eerstehulpmaatregel. Contactlenzen indien mogelijk verwijderen en de ogen en 
oogleden grondig spoelen. Bij pijn of als er afwijkende symptomen optreden, onmiddellijk 
deskundig medisch advies inwinnen. 

 
Inslikken 

Bij inslikken de mond met water spoelen. Als het slachtoffer bij bewustzijn is, 1 tot 2 koppen melk 
of water later drinken en braken opwekken. Onmiddellijk medische hulp inroepen en de 
hulpverlener informeren dat om het insecticide pyrethroïde gaat. 

 

 

 

Geschikte blusmiddelen 

CO2, bluspoeder of water. Grotere branden bestrijden met alcoholbestendig schuim. 
Geen water gebruiken. 

 
Speciale persoonlijke beschermingsmiddelen 

Brandbestrijders dienen een volledige beschermende uitrusting te dragen, waaronder een 
onafhankelijk werkend ademhalingstoestel. 

 
Brandbestrijdingsmaatregelen 

Dit product wordt geleverd in een kunststof container die is voorzien van een verzegelde 
aluminium verpakking. Er gelden geen speciale waarschuwingen, maar dit product bevat 
calciumoxide en kan bij reactie met water warmte produceren. (Onder normale 
opslagomstandigheden produceert het product geen warmte als het in contact komt met water.) 
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6. MAATREGELEN BIJ ONBEDOELD VRIJKOMEN VAN HET PRODUCT 

7. HANTEREN EN OPSLAG 

 
 

 

Persoonlijke veiligheidsmaatregelen 
    Draag handschoenen. 

 
Milieubeschermende maatregelen 

Laat het product niet in rioleringssystemen of waterlopen terechtkomen. 

 
 

Te ondernemen stappen 

Contact met water vermijden, bijeenvegen en in container deponeren, en afvoeren volgens punt 
13. 

 
Onverenigbaarheden 

Product beschermen tegen vocht. 
 

 

 

 Hanteren Voorzichtig 

Dek voedingsmiddelen, dranken, speelgoed en dierenvoeding af, zodat deze niet in aanraking 
kunnen komen met deze chemische stof. Verwijder alle huisdieren, inclusief vogels en vissen, en 
alle kamerplanten uit de te behandelen ruimtes. 
Nadat de bus met fumigeermiddel is geactiveerd, komt de rookontwikkeling op gang. Verlaat de 
ruimte. 
De bus met fumigeermiddel wordt warm na blootstelling aan water. Niet rechtstreeks met de hand 
aanraken. 
Betreed de behandelde ruimte op zijn vroegst 2 uur na activering van het product. Open alle 
deuren en ramen om de ruimte te ventileren. Betreed de ruimte opnieuw nadat deze is 
geventileerd. 
Mogelijk worden door gebruik van dit product brand-, rook- en gasalarmen geactiveerd. Het 
product niet onder brand-, rook- of gasalarmen plaatsen en alarmen met plastic afdekken voordat 
het product wordt toegepast. Pas op voor open vuur en andere ontstekingsbronnen, en verwijder 
na gebruik van het product de afdekking van de alarmen. 
Bedek of verwijder producten van staal, koper en messing uit de te behandelen ruimtes; door 
inwerking van het product kunnen deze verkleuren. 
Bedek alle mechanische precisieapparatuur, zoals pc's, spelcomputers, audio-apparatuur enz. en 
berg banden en schijven op in een doos om beschadiging door het product te voorkomen. Niet 
gebruiken in ruimtes waarin zich grote computers bevinden. 
Dit product is niet bedoeld voor bestrijding van insecten in beddengoed. 
Giet de aangegeven hoeveelheid water in de container. Houd u aan de aangegeven hoeveelheid. 
Als kleding of beddengoed verontreinigd raken met het product, laat deze dan in de zon drogen en 
borstel het product eraf. Eventueel verontreinigd vaatwerk goed met water afwassen. 
Gebruik het product direct na opening van de aluminium verpakking. 

 
Veiligheidsmaatregelen 

Zorg ervoor dat personen die allergisch, ziek, zwanger of minderjarig zijn de gebruikte chemicaliën 
niet inademen of aanraken. 
Betreed de ruimte op zijn vroegst 2 uur na de behandeling. 
Indien afwijkende symptomen optreden, medische hulp inroepen en de medische hulpverlener 
informeren dat het om een insecticide op basis van pyrethroïde en oxadiazole gaat. Toon de 
medicus indien mogelijk dit MSDS. 

 
Opslag 

Bewaren in de originele afgesloten container. Opslaan in een koele, droge en goed geventileerde 
ruimte buiten bereik van kinderen en uit de buurt van voedingsmiddelen en dierenvoeding. Product 
beschermen tegen vocht. 
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9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 
 

 
 

Blootstellingslimieten 

Niet vastgesteld. 

 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

Personen die dit product hanteren moeten handschoenen dragen. 
 

 

 

Verschijningsvorm 

kunststof container die een met een aluminium wikkel verzegeld blik bevat. Het blik is in twee 
compartimenten verdeeld, een met de korrels met de werkzame stof en het tweede met het 
waterreactieve materiaal. 

 
Ontbrandingstemperatuur van de werkzame stof 

340°C 

 
Vlampunt van werkzame stof 

130°C 

 
SADT 

128°C 

 
Zelfontvlambaarheid 

Product is niet zelfontbrandend 
 

Explosiegevaar 
Product is niet explosief 

 

 

 

Stabiliteit 

Stabiel 

 
Thermische decompositie 

Warmte vermijden 

 
Te vermijden materialen 

Water. 

 
Gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend. 

 
Gevaarlijke afbraakproducten 

Geen gevaarlijke afbraakproducten bekend. 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 

BESCHERMING 
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12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER 

 

 
 

Voor het werkzame bestanddeel cyphenothrine: 

 
LD50 oraal rat, mannelijk: 318 mg/kg 
LD50 oraal rat, vrouwelijk: 419 mg/kg 
LD50 dermaal rat, vrouwelijk: 5000 mg/kg 

LC50 inademing rat: > 1850 mg/m3 

Niet irriterend voor de huid. 
Licht irriterend voor de ogen. 
Overblootstelling kan irritatie van de keel veroorzaken. 

 
 
 

 

Ecotoxiciteit van het werkzame bestanddeel 

Regenboogforel 0,34 µm/l LC 50 (96 u) 
Daphnia 0,43 µm/ LC 50 (48 u) 

 
Ecotoxiciteit 

Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
 

 

 

Product 

Het gebruikte product bij het huishoudelijke afval deponeren, tenzij in specifieke plaatselijke 
voorschriften een andere procedure wordt aanbevolen. 

 
Verpakking 

Bij het afval deponeren volgens plaatselijke bepalingen voor kunststoffen. 
 

 

 

14-1 A.D.R (wegvervoer) 

VN-nummer : 3077 

 
Juiste ladingnaam : Milieugevaarlijke stof, vloeistof, zonder nadere specificatie 

(cyphenothrine) 
Klasse : 9 
CAS-nummer: M7 
Label: 9 
Gevarencode: 90 

14-2. I.M.D.G. (zeevervoer) 

VN-nummer : 3077 
 
 
 
 
 
 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
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15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 

 
 

 
Juiste ladingnaam : Milieugevaarlijke stof, vaste stof, zonder nadere specificatie 

(cyphenothrine) 
Klasse : 9 
Groep : III, pagina 9029 
Label: 9  

Markering : Verontreinigende stof voor het zeemilieu. 

 
Opmerking: 
Classificatiecode : M6 
Beperkte hoeveelheden  : LQ7 
Verpakkingseenheid : 6 kg 

Verpakking : 30 kg 
1.1.3.6 : 1000 kg 

 
 

14-3. O.A.C.I. (luchtvervoer) 

VN-nummer : 1910 

 
Juiste ladingnaam : Calciumoxide 
Klasse : 8 
Verpakkingsgroep : III 
Label : 8  

Passagiers : 822  

Lading : 823  

 

 

 

Deze formulering valt buiten het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken. 
Deze formulering valt buiten het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische 
verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117 / EEG. 
Deze formulering valt buiten het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 689/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de uitvoer en invoer van gevaarlijke 
chemische stoffen. 
Deze formulering is niet onderworpen aan speciale bepalingen voor de bescherming van de 
menselijke gezondheid of het milieu op communautair niveau. 
Hoeveelheidslimieten volgens "EG Seveso-richtlijn" moeten in acht worden genomen 
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16. OVERIGE INFORMATIE 

 

 

 

Hisicozinnen van paragraaf 3: 
 

H302 Schadelijk bij inslikken. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H332 Schadelijk bij inademing. 
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 
 

De hierin verstrekte informatie is voorbereid door personeel met ter zake doende technische 
kennis en is naar ons beste weten juist en nauwkeurig, maar kan niet worden gegarandeerd. Deze 
informatie is niet allesomvattend en de wijze van gebruik en hanteren en de omstandigheden 
waaronder dit gebeurt kunnen aanvullende overwegingen met zich meebrengen. 


