
Granprotec 
Toelatingsnummer: 15370 N
Productgroep: insecticide
Aard van het preparaat: emulgeerbaar concentraat
Werkzame stof: deltamethrin
Gehalte: 25 g/L

Toelatingshouder:
Sharda Cropchem Espana S.L.
Edificio Atalayas Business Center
Carril Condomina nº 3, Planta 12
30006 Murcia 
Spanje. 
Tel: 0034 868127589
Fax: 0034 868127588
www.shardacropchem.com
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SIGNAALWOORD
GEVAAR

Gevarenaanduidingen
H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen 
terechtkomt.
H315-Veroorzaakt huidirritatie.
H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
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
P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open 
vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280-Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsmasker dragen.

INHOUD: xx L е
LOTNUMMER: zie verpakking
Vorstvrij, goed gesloten in originele verpakking 
bewaren.
Houdbaarheid: Vanaf de datum van productie 2 jaar 
bij kamertemperatuur.
De verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt. 

P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een 
arts raadplegen.
P305 + P351 + P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk. Blijven spoelen.
P331-GEEN braken opwekken.
P391-Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of 
bijzonder afval. 
SP 1-Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen
EUH401-Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke 
gezondheid en het milieu te voorkomen. 

De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product. Daar door hem geen 
controle over het gebruik en de opslag kan worden uitgeoefend, kan hij niet 
de aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade 
ontstaan door toepassing.



Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als insecticide voor het professionele gebruik door middel van een na oogst 
behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 
2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere
toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering
per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
1 Rijstklander (S.granarius, S. oryzae), Kleine graanboorder (Rhyzopertha dominica), Rijstkever (Oryzaephilus
surinamensis), Graankever (Cryptolestes ferrugineus), Tribolium spp.
2 Ephestia spp., Rijstlichtmot (Corcyra cephalonica).

Overige toepassingsvoorwaarden

In de opslag van granen (met uitzondering van tarwe) het middel toepassen in 98-99 L water/100 ton graan.

Toepassing op zaaizaad is niet toegestaan.

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op

Dosering* (middel) per 
toepassing

Maximaal aantal 
toepassingen per 

teeltcyclus 

Granen in opslag of 
bestemd voor opslag (met 
uitzondering van tarwe)

Kevers1, vlinders en 
rupsen2 1-2 L / 100 ton graan 1


