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Nemasol, 9635N, etikettering na herbeoordeling

Geachte mevrouw Vermaete,
De besluiten met betrekking tot de lijst als bedoeld in artikel 122 Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de lijst van niet meer toegelaten nietgeprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn vastgesteld en gepubliceerd.
Zie www.ctgb.nl. Hiermee is het project (her)beoordeling niet-geprioriteerde
gewasbeschermingsmiddelen en biociden” afgerond.
Het in de aanhef genoemde middel is opgenomen in de lijst als bedoeld in artikel 122,
waarbij in de kolom “wijziging toelating” een “w” is geplaatst. Dit betekent dat het WG/GA
of de etikettering is gewijzigd.
Een gewijzigd WG/GA treft u voor een zogenoemde moedertoelating aan in de bijlage van
het beoordelingsrapport. Gebleken is dat voor een parallelle en afgeleide toelating niet
altijd dezelfde wijzigingen in het WG/GA doorgevoerd kunnen worden. Daarom is bij deze
brief voor alle betrokken middelen het WG/GA gevoegd. Deze zijn ook vermeld in de
bestrijdingsmiddelendatabank. U dient te controleren of dit nieuw vastgestelde WG/GA
overeenstemt met het tot nu toe voorgeschreven WG/GA. Is dat niet het geval dan moet
het nieuwe WG/GA worden gebruikt. Controleer in dat geval of een opgebruik- en
aflevertermijn is vastgesteld.
Een wijziging van het etiket is eveneens vermeld in het beoordelingsrapport. Voor de
goede orde wijs u ik u er op dat de etikettering voor het hiervoor genoemde middel de
volgende waarschuwingszinnen, veiligheidszinnen of speciaal te vermelden zinnen bevat:
letterlijk en zonder enige aanvulling:
andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):
gevaarsymbool:
C
N

aanduiding:
Bijtend
Milieugevaarlijk

Waarschuwingszinnen:
Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
Veroorzaakt brandwonden.
Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
Damp niet inademen.
Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor het gezicht.
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. (Deze zin hoeft
niet te worden vermeld op het etiket indien u deelneemt aan het
verpakkingenconvenant, en op het etiket het STORL-vignet voert, en
ingevolge dit convenant de toepasselijke zin uit de volgende
verwijderingszinnen op het etiket vermeldt:
1) Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld,
zoals wettelijk is voorgeschreven.
2) Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.
3) Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden
ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente.)
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies /
veiligheidsgegevenskaart.
Specifieke vermeldingen:
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.
U dient te controleren of deze (nieuwe) etikettering overeenstemt met de tot nu toe
gevoerde etikettering. Is dat niet het geval dan moet het etiket wijzigen. Controleer in de
lijst of een opgebruik- en aflevertermijn is vastgesteld.
Voor uw middel is de nieuwe W-codering W.7 vastgesteld. Dit dient u te verwerken in het
etiket.

Voor de beslissing omtrent een opgebruik- en afleveringstermijn wordt u verwezen naar
het betreffende besluit.
Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

M.K. Polano
Projectleider

