WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel tijdens de opslag en mollen- en
woelrattenbestrijdingsmiddel door middel van begassing (fumigatie) in de volgende toepassingsgebieden (volgens
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassings- Gebied

Te bestrijden organisme

Dosering
(middel) per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
12 maanden of
per opslagcyclus

Fruitgewassen

Mollen en woelratten

2

5-10 pellets
per 3 m gang

1 per 12 maanden

Boomkwekerijgewassen

Mollen en woelratten

2

5-10 pellets
per 3 m gang

1 per 12 maanden

Granen, inclusief zaaizaa,
los in opslag

Kevers , rupsen en vlinders
(voorraadaantasters)

20-25
pellets/ton

1 per opslagcyclus

Granen, inclusief zaaizaad,
verpakt in opslag

Kevers3, rupsen en vlinders4, 5
(voorraadaantasters)

20-25
3
pellets/m

1 per opslagcyclus

Droog te oogsten erwten,
inclusief zaaizaad, los in opslag

Kevers
(voorraadaantasters)

20-25
pellets/ton

1 per opslagcyclus

Droog te oogsten erwten,
inclusief zaaizaad, verpakt in opslag

Kevers
(voorraadaantasters)

20-25
pellets/m3

1 per opslagcyclus

1
2
3
4, 5
6

1

1

3

4, 5

6

6

Mollen (Talpa europaea)
Woelratten (Arvicola amphibius = A. terrestris)
Rijstklander (Sitophilus oryzae), graanklander (Sitophilus granarius), rijstkever (Oryzaephilus
surinamensis), roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), Amerikaanse rijstmeelkever (Tribolium
confusum), kastanjebruine rijstmeelkever (Tribolium castaneum)
Vruchtmot (Plodia interpunctella), meelmot (Ephestia kuehniella)
Erwten kever (Bruchus pisorum)

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Mollen en woelratten
Het middel mag uitsluitend beroeps- en bedrijfsmatig voorhanden of in voorraad worden gehouden door:
• de handel;
• de personen die in het bezit zijn van een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding die is afgegeven of verlengd
door de Minister van Economische Zaken of een andere bevoegde autoriteit;
• ondernemers van bedrijven en/of hoofdverantwoordelijken voor een instelling waar een beheerder in dienst is
die beschikt over een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding.
Het middel mag worden toegepast door personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsbewijs Mollen- en
Woelratten bestrijding dat is afgegeven door Bureau Erkenningen in opdracht van de Minister van Economische Zaken.
Er dient een afstand van 10 meter tot woon- en verblijfsruimten voor mensen en dieren in acht te worden genomen.
Toepassing mag uitsluitend worden uitgevoerd met een geschikt doseerapparaat.
Een geopende verpakking dient in één keer te worden opgebruikt.
Om vogels en zoogdieren te beschermen dienen de mollen- en woelratgangen goed afgesloten te worden en
mogen geen pellets op het grondoppervlak blijven liggen.
Insecten in opslag
De behandeling in opslagruimtes duurt minimaal 3 - 8 dagen.
De ventilatietijd na toepassing is afhankelijk van de duur van de behandeling, de temperatuur en het behandelde goed.
Ventilatie moet gebeuren door afwisselend 2 uur actief te ventileren en 2 uur passief te ventileren gedurende ten minste 2 dagen.
De behandelde opslagruimte mag pas weer betreden worden nadat de concentratie fosfine in de lucht lager is dan
0.3 ppm of 0.0004 mg/L.
Draag een geschikt, van de omgevingslucht onafhankelijk ademhalingstoestel met positieve druk, indien de ruimte
moet worden betreden voordat de fosfine concentratie is gedaald tot onder de 0.01 ppm (of 0,014 mg/m3).

PELLETS
TOELATINGSNUMMER
AARD VAN HET PREPARAAT
WERKZAME STOF
GEHALTEN

:
:
:
:

15194 N
GASONTWIKKELEND PRODUCT (GE)
ALUMINIUMFOSFIDE
560 G/KG

UN1397
GEVAAR

GEVARENAANDUIDINGEN
H260
In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
H300
Dodelijk bij inslikken.
H311
Giftig bij contact met de huid.
H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330
Dodelijk bij inademing.
H400
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
VOORZORGSMAATREGELEN
P280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P284
Adembescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen (die contact kan opnemen met het Nationaal
Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC).
P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan
ademen. Onmiddellijk een arts raadplegen (die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum NVIC).
P370 + P378 In geval van brand: blussen met koolstofdioxide (CO2) of zand; nooit met water blussen.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501
Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.
SP 1
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPo 2
Was alle beschermende kleding na gebruik.
EUH029 Vormt giftig gas in contact met water.
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze volledig is geleegd.
Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel tijdens de opslag en mollen- en
woelrattenbestrijdingsmiddel door middel van begassing (fumigatie) in de volgende toepassingsgebieden (volgens
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
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Mollen (Talpa europaea)
Woelratten (Arvicola amphibius = A. terrestris)
Rijstklander (Sitophilus oryzae), graanklander (Sitophilus granarius), rijstkever (Oryzaephilus
surinamensis), roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), Amerikaanse rijstmeelkever (Tribolium
confusum), kastanjebruine rijstmeelkever (Tribolium castaneum)
Vruchtmot (Plodia interpunctella), meelmot (Ephestia kuehniella)
Erwten kever (Bruchus pisorum)

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Mollen en woelratten
Het middel mag uitsluitend beroeps- en bedrijfsmatig voorhanden of in voorraad worden gehouden door:
• de handel;
• de personen die in het bezit zijn van een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding die is afgegeven of verlengd
door de Minister van Economische Zaken of een andere bevoegde autoriteit;
• ondernemers van bedrijven en/of hoofdverantwoordelijken voor een instelling waar een beheerder in dienst is
die beschikt over een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding.
Het middel mag worden toegepast door personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsbewijs Mollen- en
Woelratten bestrijding dat is afgegeven door Bureau Erkenningen in opdracht van de Minister van Economische Zaken.
Er dient een afstand van 10 meter tot woon- en verblijfsruimten voor mensen en dieren in acht te worden genomen.
Toepassing mag uitsluitend worden uitgevoerd met een geschikt doseerapparaat.
Een geopende verpakking dient in één keer te worden opgebruikt.
Om vogels en zoogdieren te beschermen dienen de mollen- en woelratgangen goed afgesloten te worden en
mogen geen pellets op het grondoppervlak blijven liggen.
Insecten in opslag
De behandeling in opslagruimtes duurt minimaal 3 - 8 dagen.
De ventilatietijd na toepassing is afhankelijk van de duur van de behandeling, de temperatuur en het behandelde goed.
Ventilatie moet gebeuren door afwisselend 2 uur actief te ventileren en 2 uur passief te ventileren gedurende ten minste 2 dagen.
De behandelde opslagruimte mag pas weer betreden worden nadat de concentratie fosfine in de lucht lager is dan
0.3 ppm of 0.0004 mg/L.
Draag een geschikt, van de omgevingslucht onafhankelijk ademhalingstoestel met positieve druk, indien de ruimte
moet worden betreden voordat de fosfine concentratie is gedaald tot onder de 0.01 ppm (of 0,014 mg/m3).
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H260
In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
H300
Dodelijk bij inslikken.
H311
Giftig bij contact met de huid.
H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330
Dodelijk bij inademing.
H400
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
VOORZORGSMAATREGELEN
P280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P284
Adembescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen (die contact kan opnemen met het Nationaal
Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC).
P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan
ademen. Onmiddellijk een arts raadplegen (die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum NVIC).
P370 + P378 In geval van brand: blussen met koolstofdioxide (CO2) of zand; nooit met water blussen.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501
Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.
SP 1
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPo 2
Was alle beschermende kleding na gebruik.
EUH029 Vormt giftig gas in contact met water.
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze volledig is geleegd.
Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel tijdens de opslag en mollen- en
woelrattenbestrijdingsmiddel door middel van begassing (fumigatie) in de volgende toepassingsgebieden (volgens
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
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Mollen (Talpa europaea)
Woelratten (Arvicola amphibius = A. terrestris)
Rijstklander (Sitophilus oryzae), graanklander (Sitophilus granarius), rijstkever (Oryzaephilus
surinamensis), roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), Amerikaanse rijstmeelkever (Tribolium
confusum), kastanjebruine rijstmeelkever (Tribolium castaneum)
Vruchtmot (Plodia interpunctella), meelmot (Ephestia kuehniella)
Erwten kever (Bruchus pisorum)

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Mollen en woelratten
Het middel mag uitsluitend beroeps- en bedrijfsmatig voorhanden of in voorraad worden gehouden door:
• de handel;
• de personen die in het bezit zijn van een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding die is afgegeven of verlengd
door de Minister van Economische Zaken of een andere bevoegde autoriteit;
• ondernemers van bedrijven en/of hoofdverantwoordelijken voor een instelling waar een beheerder in dienst is
die beschikt over een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding.
Het middel mag worden toegepast door personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsbewijs Mollen- en
Woelratten bestrijding dat is afgegeven door Bureau Erkenningen in opdracht van de Minister van Economische Zaken.
Er dient een afstand van 10 meter tot woon- en verblijfsruimten voor mensen en dieren in acht te worden genomen.
Toepassing mag uitsluitend worden uitgevoerd met een geschikt doseerapparaat.
Een geopende verpakking dient in één keer te worden opgebruikt.
Om vogels en zoogdieren te beschermen dienen de mollen- en woelratgangen goed afgesloten te worden en
mogen geen pellets op het grondoppervlak blijven liggen.
Insecten in opslag
De behandeling in opslagruimtes duurt minimaal 3 - 8 dagen.
De ventilatietijd na toepassing is afhankelijk van de duur van de behandeling, de temperatuur en het behandelde goed.
Ventilatie moet gebeuren door afwisselend 2 uur actief te ventileren en 2 uur passief te ventileren gedurende ten minste 2 dagen.
De behandelde opslagruimte mag pas weer betreden worden nadat de concentratie fosfine in de lucht lager is dan
0.3 ppm of 0.0004 mg/L.
Draag een geschikt, van de omgevingslucht onafhankelijk ademhalingstoestel met positieve druk, indien de ruimte
moet worden betreden voordat de fosfine concentratie is gedaald tot onder de 0.01 ppm (of 0,014 mg/m3).
® gedeponeerd handelsmerk van UPL Europe Ltd.
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15194 N
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ALUMINIUMFOSFIDE
560 G/KG

UN1397
GEVAAR

GEVARENAANDUIDINGEN
H260
In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
H300
Dodelijk bij inslikken.
H311
Giftig bij contact met de huid.
H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330
Dodelijk bij inademing.
H400
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
VOORZORGSMAATREGELEN
P280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P284
Adembescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen (die contact kan opnemen met het Nationaal
Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC).
P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan
ademen. Onmiddellijk een arts raadplegen (die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum NVIC).
P370 + P378 In geval van brand: blussen met koolstofdioxide (CO2) of zand; nooit met water blussen.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501
Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.
SP 1
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPo 2
Was alle beschermende kleding na gebruik.
EUH029 Vormt giftig gas in contact met water.
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze volledig is geleegd.
Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

INHOUD: 1 KG

Erkenninghouder:
UPL Europe Ltd.
The Centre, Birchwood Park Warrington,
Cheshire, WA3 6YN, United Kingdom

STORL

VERPAKKING

Batch Number :
8 717185 526066

Klein Gevaarlijk
Afval

Het middel mag alleen worden toegepast in gasdichte opslagruimtes of onder gasdichte bedekking.
Plaats waarschuwingsborden rond de te behandelen locatie: GEVAAR, GIFTIG GAS, VERBODEN TOEGANG.
Er dient een afstand van 10 meter tot woon- en verblijfsruimten voor mensen en dieren in acht te worden genomen.
De concentratie van fosfine buiten de gevarenzone moet lager zijn dan 0,01 ppm. Andere personen dan de
gebruiker mogen pas opnieuw worden toegelaten, als toestemming wordt gegeven en de concentratie van fosfine
lager is dan 0,01 ppm (of 0,014 mg/m3).
Toepassing mag uitsluitend worden uitgevoerd met een geschikt doseerapparaat.
Een geopende verpakking dient in één keer te worden opgebruikt.
De invloed van Quickphos PT op de kiemkracht van het zaad van droog te oogsten erwten is niet getoetst.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof aluminiumfosfide. Aluminiumfosfide behoort tot de phosphides. De IRAC code is
24. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de
adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
GEBRUIKSAANWIJZING
Werkingswijze : Door reactie tussen aluminiumfosfide en de in de lucht aanwezige waterdamp wordt het gas
fosforwaterstof vrijgesteld. Fosforwaterstof werkt in op de ademhaling en het cellulair metabolisme. Bovendien
heeft fosforwaterstof een neurotoxicologische werking.
Voordelen : Fosforwaterstof heeft dank zij zijn dampspanning een zeer groot “penetrerend” vermogen. Het gas
verspreidt zich zeer snel in de silo's en verdeelt zich, zelfs in de meest dichte milieus, zeer uniform, waardoor alle
gestockeerde graankorrels worden behandeld. Alle insectenstadia worden bestreden (eieren, larven, nimfen en
volwassenen), omdat tijdens de ademhaling fosforwaterstof rechtstreeks wordt uitgewisseld. Bovendien
veroorzaakt het gas geen verkleuringen en wordt geur, smaak en kiemkracht niet nadelig beïnvloedt.
Brandgevaar : Bij bewaring van de ongeopende originele verpakking bestaat geen brandgevaar. Indien echter een
aantal pellets met (een kleine hoeveelheid) water in aanraking komt, ontstaat in korte tijd veel gas, dat door
spontane verhitting kan ontbranden. Contact met water, zuren en andere chemicaliën moet daarom bij opslag en
gebruik worden voorkomen.
MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP
Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
etiket tonen).
Contact met de ogen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen Indien oogirritatie aanhoudt een specialist
raadplegen.
Contact met de huid Onmiddellijk afspoelen met veel water. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.
Inslikken Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum. Als het slachtoffer niet ademt,
kunstmatige beademing toepassen. Als het slachtoffer niet bij bewustzijn is, het slachtoffer in stabiele zijligging
plaatsen en medische hulp inroepen
Pas geen mond-op-mond beademing toe omdat een slachtoffer dat aluminiumfosfide heeft ingeslikt waarschijnlijk
fosfine gas zal afgeven.
Inademing Bij blootstelling aan fosfine, haal de persoon buiten de gecontamineerde omgeving en breng deze in de
frisse buitenlucht. Waarschuw onmiddelijk hulpverleningsdiensten. Behandel met zuurstof.
NOTA : Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
Verdeeld door:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144a, block A,
4818 CP, Breda Tel.: 085-0712300
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Toepassings- Gebied

Het middel mag alleen worden toegepast in gasdichte opslagruimtes of onder gasdichte bedekking.
Plaats waarschuwingsborden rond de te behandelen locatie: GEVAAR, GIFTIG GAS, VERBODEN TOEGANG.
Er dient een afstand van 10 meter tot woon- en verblijfsruimten voor mensen en dieren in acht te worden genomen.
De concentratie van fosfine buiten de gevarenzone moet lager zijn dan 0,01 ppm. Andere personen dan de
gebruiker mogen pas opnieuw worden toegelaten, als toestemming wordt gegeven en de concentratie van fosfine
lager is dan 0,01 ppm (of 0,014 mg/m3).
Toepassing mag uitsluitend worden uitgevoerd met een geschikt doseerapparaat.
Een geopende verpakking dient in één keer te worden opgebruikt.
De invloed van Quickphos PT op de kiemkracht van het zaad van droog te oogsten erwten is niet getoetst.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof aluminiumfosfide. Aluminiumfosfide behoort tot de phosphides. De IRAC code is
24. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de
adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
GEBRUIKSAANWIJZING
Werkingswijze : Door reactie tussen aluminiumfosfide en de in de lucht aanwezige waterdamp wordt het gas
fosforwaterstof vrijgesteld. Fosforwaterstof werkt in op de ademhaling en het cellulair metabolisme. Bovendien
heeft fosforwaterstof een neurotoxicologische werking.
Voordelen : Fosforwaterstof heeft dank zij zijn dampspanning een zeer groot “penetrerend” vermogen. Het gas
verspreidt zich zeer snel in de silo's en verdeelt zich, zelfs in de meest dichte milieus, zeer uniform, waardoor alle
gestockeerde graankorrels worden behandeld. Alle insectenstadia worden bestreden (eieren, larven, nimfen en
volwassenen), omdat tijdens de ademhaling fosforwaterstof rechtstreeks wordt uitgewisseld. Bovendien
veroorzaakt het gas geen verkleuringen en wordt geur, smaak en kiemkracht niet nadelig beïnvloedt.
Brandgevaar : Bij bewaring van de ongeopende originele verpakking bestaat geen brandgevaar. Indien echter een
aantal pellets met (een kleine hoeveelheid) water in aanraking komt, ontstaat in korte tijd veel gas, dat door
spontane verhitting kan ontbranden. Contact met water, zuren en andere chemicaliën moet daarom bij opslag en
gebruik worden voorkomen.
MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP
Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
etiket tonen).
Contact met de ogen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen Indien oogirritatie aanhoudt een specialist
raadplegen.
Contact met de huid Onmiddellijk afspoelen met veel water. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.
Inslikken Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum. Als het slachtoffer niet ademt,
kunstmatige beademing toepassen. Als het slachtoffer niet bij bewustzijn is, het slachtoffer in stabiele zijligging
plaatsen en medische hulp inroepen
Pas geen mond-op-mond beademing toe omdat een slachtoffer dat aluminiumfosfide heeft ingeslikt waarschijnlijk
fosfine gas zal afgeven.
Inademing Bij blootstelling aan fosfine, haal de persoon buiten de gecontamineerde omgeving en breng deze in de
frisse buitenlucht. Waarschuw onmiddelijk hulpverleningsdiensten. Behandel met zuurstof.
NOTA : Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
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