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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING 
 

Productinformatie 

Productbenaming : BAYGON KAKKERLAKKEN EN MIEREN - POEDER 
 

Gebruik van de stof of het 
mengsel 

: Insecticide 
 

 
Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A. 

Noordkustlaan 16 
B-1702 Groot-Bijgaarden 
BELGIUM      

 
Telefoon : +3224675211 

 
E-mailadres  infoBE@scj.com 

 
Telefoonnummer voor 
noodgevallen 

: Antigifcentrum - Centre Antipoisons: 070 245 245  

 
 

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

Advies betreffende gevaar voor mens en milieu 

 
Ogen : Kan oogirritatie veroorzaken. 

Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals 
voorgeschreven. 
 

Huidaandoeningen : Kan huidirritatie veroorzaken. 
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals 
voorgeschreven. 
 

Inademing : Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. 
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals 
voorgeschreven. 
 

Inname : Kan maag-en darmklachten veroorzaken 
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals 
voorgeschreven. 
 

Potentiële milieueffecten : Zeer toxisch voor aquatische organismen; kan op lange termijn 
schadelijke effecten hebben op het aquatisch milieu. 
 

 
3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

Gevaarlijke bestanddelen 

Chemische naam CAS-Nr. 
EINECS-Nr. 

Symbo(o)l
(en) 

R-zin(nen) Massaprocent 
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calciumcarbonaat 471-34-1 
207-439-9 

  >= 75,00 - <= 
100,00 

deltamethrin 52918-63-5 
258-256-6 

T, N R23/25 
R50/53  

>= 0,00 - < 0,25 

 
4. EERSTEHULPMAATREGELEN 

Inademing : In de frisse lucht brengen. 
 

Aanraking met de huid : Spoelen met veel water. 
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. 
 

Aanraking met de ogen : Spoelen met veel water. 
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. 
 

Inslikken : Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts 
raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. 
 

 
 
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke 
omstandigheden en de omgeving. 
 

Specifieke gevaren bij 
brandbestrijding 

: In geval van brand en/of explosie inademen van rook 
vermijden. 
Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor 
de gezondheid. 
 

Speciale beschermende 
uitrusting voor 
brandweerlieden 

: Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat 
toepasbaar is. 
Bij brand een persluchtmasker dragen. 
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. 
 

Nadere informatie : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet 
naar de riolering aflopen. 
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten 
verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. 
 

 
 
6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 

Persoonlijke 
voorzorgsmaatregelen 

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 
Vermijd stofvorming. 
Voorkom inademen van stof. 
 

Morsingen - 
Milieuvoorzorgsmaatregele
n 

: Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. 
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. 
Als het product rivieren, meren of riolen vervuilt de 
respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen. 
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7. HANTERING EN OPSLAG 

Hantering 

Advies voor veilige 
hantering 

: Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 
Niet gebruiken in ruimtes zonder voldoende ventilatie. 
 

Advies voor bescherming 
tegen brand en explosie 

: Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging. 
 

 
Opslag 

Opslagomstandigheden : Buiten bereik van kinderen bewaren. 
 

Opslagstabiliteit :  Op een droge plaats bewaren. 
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals 
aangegeven. 
 

 
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek  
 

Bestanddelen CAS-Nr. mg/m3 ppm Wijze van 
blootstelling 

Lijst 

calciumcarbonaat 471-34-1  10 mg/m3    BE_TWAS 
 

 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bescherming van de 
handen 

: Draag geschikte handschoenen. 
De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de 
specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, 
die daarvan is afgeleid. 
Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en 
water schoonmaken. 
 

Bescherming van de ogen : Geen speciale vereisten. 
 

Huid- en 
lichaamsbescherming 

: Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. 
 

Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. 
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde 
van de werkdag. 
 

 
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Voorkomen  

Vorm : poeder 
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Kleur : wit 
 

Geur : reukloos 
 

 
Veiligheidsgegevens  

pH  : 8,5 - 9,5 
(als waterige oplossing) 
 

Vlampunt : niet van toepassing 
 

Zelfontbrandingstemperatuur  : niet van toepassing 
 

Dampspanning : niet van toepassing 
 

Dichtheid : geen gegevens beschikbaar 
 

Oplosbaarheid in water : dispergeerbaar 
 

Oplosbaarheid in andere 
oplosmiddelen 

: te verwaarlozen 
 

Viscositeit, dynamisch : niet van toepassing 
 

 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

Te vermijden 
omstandigheden 

: niet van toepassing 
   

Te vermijden materialen : Geen. 
 

Gevaarlijke 
ontledingsproducten 

: Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

Gevaarlijke reacties : Niets bekend. 
 

 
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

Acute orale toxiciteit : LD50  
geschat > 2 g/kg 
Kan maag-en darmklachten veroorzaken 
 

Acute toxiciteit bij 
inademing 

: LC50  
geschat > 5 mg/l 
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals 
voorgeschreven. 
 

Acute dermale toxiciteit : LD50  
geschat > 2 g/kg 
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals 
voorgeschreven. 
 

Huidirritatie : Kan huidirritatie veroorzaken bij gevoelige personen. 
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Oogirritatie : Kan oogirritatie veroorzaken. 

 
 
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

Nadere informatie over ecologie 

Aanvullende ecologische 
informatie 

: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het 
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken. 
 

 
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

Product : Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of 
bodem. 
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische 
stof of gebruikte verpakking. 
Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de 
plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen. 
Recycle de lege verpakking 
 

Verontreinigde verpakking : Lege containers niet hergebruiken. 
 

 
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

Wegtransport  

 ADR: 
VN-nummer 3077 
Klasse 9 
ADR/RID-etiketten 9  
Verpakkingsgroep III 
Juiste ladingsnaam MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (Deltamethrin) 
Afwijking Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van 

toepassing zijn op dit product, raadpleeg de 
vervoersdocumenten. 

 
Zeetransport 

 IMDG: 
VN-nummer 3077 
Klasse 9 
Verpakkingsgroep III 
ADR/RID-etiketten: 9  
Juiste ladingsnaam MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (Deltamethrin) 
EMS F-A, S-F 
Afwijking Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing 

zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten. 
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15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 

Etikettering volgens de EG-Richtlijnen 

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: 
Chemische naam CAS-Nr. Massapro

cent 
deltamethrin 52918-63-5 0,05 
 
Symbo(o)l(en) : N Milieugevaarlijk 

 
 
R-zin(nen) : R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende 

organismen; kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken. 

 
 
S-zin(nen) : S1/2 Achter slot en buiten bereik van kinderen 

bewaren. 
S20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
S22 Stof niet inademen. 
S13 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren 

en van diervoeder. 
S25 Aanraking met de ogen vermijden. 
S29/56 Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof 

en de verpakking naar een inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 

S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts 
raadplegen en verpakking of etiket tonen. 

S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 
gebruiken. 

 
 
Bijzondere etikettering voor 
bepaalde mengsels 

: Alleen gebruiken overeenkomstig met het doel en de 
gebruiksaanwijzing van het product. 
Was de handen na gebruik. 
Niet op dieren aanbrengen. 
Niet aanbrengen op oppervlakken waar voedingsmiddelen 
zouden kunnen bewaard, bereid of gegeten worden. 
Onverpakte voedingswaren en toestellen voor de bereiding 
ervan, evenals keukengerei,  verwijderen of bedekken. 
Niet op woningtextiel gebruiken. 
Terrariums, aquariums, en kooien verwijderen of goed 
afdekken alvorens te gebruiken. 
Aquariumpomp uitschakelen tijdens gebruik. 
 

 
 : Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd in 

overeenstemming met Richtlijn 1999/45/EG. 
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Notificatiestatus : Alle componenten zijn ingebrepen in alle van toepassing zijnde 
EU inventarissen. 

 
 

 
16. OVERIGE INFORMATIE 

Nadere informatie 

Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen 
R23/25 Vergiftig bij inademing en opname door de mond. 
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch 

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de 
aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding 
voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en 
vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van 
kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en 
is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig 
ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


