De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:
nafta, laag kookpunt, aromatisch, piperonylbutoxide.
Gevarenaanduidingen:
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel
H332 : Schadelijk bij inademing.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
P240 : Opslag- en opvangreservoir aarden.
P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
P305+P351+P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P309+P311 : NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Andere gevaren:
Een prikkelend ev. brandend/stekend gevoel aan huid of slijmvliezen kan optreden. Dit
veroorzaakt geen letsel en houdt slechts tijdelijk aan.
Specifieke vermeldingen:
EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.
EUH066 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Tegen insecten in graan en opslagplaatsen voor graan.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de
volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb
juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
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Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld,
zoals wettelijk is voorgeschreven.
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Kevers1), vlinders 1L K-Obiol EC25
gemengd met 99L
en rupsen2
water per 100 ton
graan

Dosering (middel) per Maximaal aantal
toepassing
toepassingen

1 keer per
bewaarcyclus

1) Graanklander (Sitophilus granarius), rijstklander (Sitophilus oryzae), meelkever (Gnatocerus cornutus
F.), getande graankever (Oryzaephilus surinamensis), monnikskapkever (Rhyzopertha dominica)
2) Graanmot (Sitotroga cerealella) en Meelmot (Ephestia kuehniella)
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Opslagplaatse Naden, kieren Kevers1), vlinders 40-60 ml K-Obiol EC 1 per 12
n voor graan. of
25 gemengd in 5 liter maanden
en rupsen2
oppervlaktewater per 100 m2.
behandeling

Toelatingsnummer: 13426 N
Werkzame stof: deltamethrin
Gehalte: 25 g/L
Aard van het preparaat:
emulgeerbaar concentraat
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Toepassingsvoorwaarden
Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:
- personen in het bezit van een bewijs van vakbekwaamheid inzake dierplaag- en houtrotverwekkende
schimmel bestrijding
- personen in het bezit van een bewijs van vakbekwaamheid inzake gewasbeschermingsmiddelen.

Voor de toepassing van granen in opslag of bestemd voor opslag geldt dat het middel dient met zodanige
apparatuur te worden toegepast dat het middel gelijkmatig en fijn verdeeld op het product wordt
opgebracht.
Voor de toepassing in opslagplaatsen voor graan geldt dat het middel toegediend wordt met apparatuur
onder lage druk en met grove druppel en met dien verstande, dat tijdens de behandeling geen mensen en
huisdieren, noch onverpakte voedingsmiddelen in de ruimte aanwezig mogen zijn en onverpakte
grondstoffen, m.u.v. granen voor de voedingsmiddelen- en veevoederindustrie moeten zijn afgedekt.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
K-OBIOL EC25 is een insecticide speciaal ontwikkeld tegen voorraadaantastende kruipende
en vliegende insecten. Het middel is onder andere werkzaam tegen graanklanders,
rijstklanders en meelkevers.
Toepassingen:
Toepassing op graan:
Behandel het graan tijdens het opslaan, het lossen of het van de ene in de andere silo
overbrengen. Gebruik zodanige apparatuur dat het middel onder lage druk en met grove
druppel aangebracht wordt. Richt de spuitkop(pen) op de graanstroom. Behandeling dient
plaats te vinden in een gesloten systeem met behulp van een koudvernevelaar.
Dosering:
1 L K-Obiol EC25 gemengd met 99 L water volstaat voor de behandeling van 100 ton graan.
Deze dosering geeft een bescherming van minimaal 12 maanden tegen kruipende insecten
en drie maanden tegen vliegende insecten (bijv. motten).
Toepassing: maximaal 1 keer per batch graan toepassen.
Toepassing in naden, kieren of op oppervlakten van opslagplaatsen voor graan.
Ter bestrijding van voorraadaantastende insecten in opslagplaatsen. Gebruik zodanige
apparatuur dat het middel onder lage druk en met grove druppel aangebracht wordt.
Bij de behandeling van naden en kieren dient men de spuitdop langs deze schuilplaatsen te
strijken. Vóór het weer in gebruik nemen, de ruimten minimaal 2 uur grondig ventileren.
Behandelde oppervlakken hoeven na de ventilatieperiode niet te worden
gereinigd indien de
.
opslagplaats alleen gebruikt wordt voor de opslag van onbewerkte granen.
Dosering:
- 40-60 ml K-Obiol gemengd in 5 liter water volstaat voor 100 m2
Deze behandeling geeft 2 maanden bescherming.
Toepassing: maximaal 1 keer per jaar toepassen.

