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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onderneming 
 

1.1. Productidentificatie   CARPOVIRUSINE PLUS 
1.2. Relevante geïdentificeerde vormen 

van gebruik van de stof of het mengsel  
en ontraden vormen van gebruik 
  

Biologisch insecticide 
 

1.3. Gegevens van de leverancier van het 
veiligheidsinformatieblad   

Natural Plant Protection S.A.S. 
BP 80 Route d’Artix  
64150 Noguères - Frankrijk 

 Tel. : + 33 (0)5 59 60 92 92 
Fax. : + 33 (0)5 59 60 92 99 
E-mail: support_msds_eame@arystalifescience.com 
Website : http://www.arysta-eame.com 

 
1.4. Telefoonnummers voor noodgevallen   

Alarmlijn bij vergiftigingen 
Transportongeval 
Antigifcentrum   
PARIJS  
Overige alarmnummers 

+ 33 (0) 5 59 60 92 25 (kantooruren). 
+ 33 (0) 5 59 60 92 92 (kantooruren). 
+ 33 (0) 1 40 05 48 48 
 
/ 

 
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

*2.1. Classificatie van de stof of het mengsel 
 
 

Classificatie volgens Richtlijn 99/45/EG en nationale regelgevingen  

Fysische en chemische gevaren
  

/ 

Gevaren voor de gezondheid Bevat CpGV, kan mogelijk sensibiliserende reacties 
veroorzaken 

Gevaren voor het milieu / 
  
*2.2. Etiketteringselementen  
 

Etikettering volgens Richtlijn 99/45/EG  

Risicoaanduiding(en) Bevat CpGV, kan mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken 
  
R-zin(nen) / 
  
S-zin(nen) S2: Buiten bereik van kinderen bewaren. 

S13: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 
S20/21: Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
S23: Spuitnevel niet inademen. 
S24: Aanraking met de huid vermijden. 
S37: Draag geschikte handschoenen. 
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en 
verpakking of etiket tonen. 
S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  

  
SP-zin(nen) SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water 

verontreinigt. (Reinig de apparatuur niet in de buurt van 
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oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van 
erven of wegen kan worden verontreinigd). 

  
2.3. Andere gevaren /  
 

 
RUBRIEK 3: Samenstelling / informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stof 
/ 
 
3.2. Mengsel 

Chemische naam en 
REACH-
registratienummer 

EG-
nummer 

CAS-
nummer 

Classificatie 
Concen-

tratie  Richtlijn  
67/548/EG 

Verordening (EG) nr. 
1272/2008 

Cydia pomonella 
granulovirus, 
Mexicaans isolaat 

/ / / / Min 1.1013 
GV/l 

 
Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van R-zinnen en H-zinnen. 

 
 
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van 
eerstehulpmaatregelen 

 

  
Algemeen Breng het slachtoffer uit de gevarenzone naar een goed 

geventileerde ruimte of naar frisse lucht en bescherm tegen 
onderkoeling. Dien niets via de mond toe en zet niet aan tot 
braken. Bel een antigifcentrum of een arts. Waar mogelijk etiket 
tonen. 

  
Na inademen Onmiddellijk naar frisse lucht brengen. Waarschuw onmiddellijk 

een arts. 
  
Na contact met de ogen Onmiddellijk grondig spoelen met een ruime hoeveelheid water 

gedurende tenminste 10 tot 15 minuten. De oogleden van de 
oogbal af houden om grondige spoeling te verzekeren. Medisch 
advies inwinnen bij aanhoudende pijn of roodheid. 

  
Na contact met de huid Verontreinigde kleding uittrekken en de huid op de aangetaste 

plaatsen grondig wassen met water en zeep. 
  
Na inslikken Onmiddellijk een arts waarschuwen en het etiket tonen. 

Niet aanzetten tot braken. 
  

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
  

Geen specifieke symptomen 
 
4.3. Aanduiding van eventuele onmiddellijk vereiste medische zorg en speciale behandeling 

 
Behandel op basis van symptomen 
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen Geschikt: Waternevel, droog chemisch poeder. 
 Ongeschikt: Waterstraal. 
  
5.2. Speciale gevaren die door de 

stof of het mengsel worden 
veroorzaakt 

Kans op vorming van giftige gassen (zwaveloxide, fosforoxide, 
stikstofoxide, koolstofoxide, chlorides) door thermische ontleding.  

  
5.3. Advies voor brandweerlieden Een masker en persoonlijk ademhalingstoestel dragen.  

Water of blusmiddel opvangen en veilig verwijderen.  
 
 
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het onopzettelijk vrijkomen  
 

6.1. Persoonlijke 
voorzorgsmaatregelen, 
beschermende uitrusting en 
noodprocedures 

Draag een geschikte beschermende uitrusting en verwijder niet-
beschermde personen. 
Ontstekings- en verbrandingsbronnen verwijderen en de 
zuurstoftoevoer (ventilatie) stoppen. 

  
6.2. Voorzorgsmaatregelen voor het 
milieu 

Vermijd verontreiniging van rioolsystemen, oppervlaktewater, 
grondwater en grond. 
Vang gemorste vloeistoffen op en neem ze op met zand of ander 
inert absorberend materiaal (sepioliet).  
Voorraden inert absorberend materiaal dienen voldoende te zijn 
om redelijkerwijs voorzienbare hoeveelheden gemorst materiaal 
op te nemen. 
Zorg dat eventuele lekkage niet het riool in stroomt om het risico 
op vervuiling te minimaliseren. Spoelwater niet door het riool 
spoelen.  
Neem contact op met bevoegde instanties indien men een situatie 
niet snel en efficiënt kan beheersen.  
Bij lekkage in het water de verspreiding van het product 
voorkomen door het aanleggen van een dam. 

  
6.3. Methoden en materiaal voor 

insluiting en reiniging 
 

Verontreinigde producten op het betreffende oppervlak inzamelen 
en in gesloten vaten plaatsen alvorens deze naar een 
gespecialiseerde afvalverwerkingsinstallatie af te voeren.  
Was verontreinigde oppervlakten met water en vang het waswater 
op voor verwerking. 
Bedek het verontreinigde gebied met absorberend materiaal zoals 
zand of sepioliet.  
Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming en rubriek 13 voor  
informatie over afvalverwijdering.  
 

6.4. Verwijzing naar andere 
rubrieken 

 

/ 
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor 
veilig hanteren 

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.  
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen (nitril) en 
een bril of masker.  
Vermijd alle contact met de huid, ogen en kleding met nieuw of 
oud product.  
Houd een goede persoonlijke hygiëne aan en zorg voor een 
schone werkomgeving.  
Was de handen grondig na gebruik.  
Was werkkleding niet samen met overige was. 
 

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, 
inclusief eventuele incompatibele 
producten 

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  
Bewaren in een goed gesloten container op een koele, goed 
geventileerde plaats. 
Met dit product doordrenkte lappen, papier of materialen die zijn 
gebruikt voor het absorberen van gemorst materiaal, zijn 
brandgevaarlijk.  Vermijd ophoping van deze materialen om vuur 
en explosies te voorkomen. Verwijder ze direct na gebruik op 
veilige wijze.  
Bewaar in een daarvoor bestemde koelkast bij 4 °C voor gebruik 
kort na de productiedatum. Voor eventueel volgend gebruik en 
langduriger opslag het product bevroren bewaren. 
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.   
 

  
7.3. Specifiek eindgebruik / 

 
 
RUBRIEK 8: Maatregelen ter bescherming van blootstelling / persoonlijke bescherming 
 

8.1.  Controleparameters Niet bepaald 
  

8.2. Maatregelen ter beheersing van 
blootstelling 

 

  
Algemene maatregelen Voor gebruik de informatie op het etiket raadplegen. 
  
Beheersing van beroepsmatige 
blootstelling 

 

Ademhalingsbescherming Draag bij voorkeur een volgelaatsmasker met een filter geschikt voo   
organische dampen, poeders of aerosolen. AP filters.  
 

Handbescherming Draag handschoenen voor eenmalig gebruik en van goede 
kwaliteit.   

  
Oogbescherming Draag bij voorkeur een masker, gelaatsscherm of veiligheidsbril. 
  
Bescherming van de huid Draag geschikte beschermende kleding die het gehele lichaam 

bedekt. 
  
Beheersing van 
milieublootstelling 

Zorg dat wordt voldaan aan de Europese en nationale 
regelgevingen op het gebied van milieu. 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

 
 
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit / 
  
10.2. Chemische stabiliteit Niet van toepassing. 
  
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Zie rubriek 5. 
  
10.4.  Te vermijden omstandigheden Vermijd opslag bij hoge temperaturen. Bewaar in een daarvoor 

bestemde koelkast bij 4 °C voor gebruik kort na de 
productiedatum. Voor eventueel volgend gebruik en 
langduriger opslag het product bevroren bewaren.  
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende 
materialen 

Vermijd contact met sterk oxiderende en reducerende stoffen. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten  Zie rubriek 5. 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
  

Voorkomen Rode waterige suspensie 
Geur Karakteristieke zoete geur 
pH  4,5 
Kookpunt / kooktraject Niet van toepassing. 
Vlampunt 
 

> 100 °C 

Ontvlambaarheid Niet ontvlambaar 
Ontbrandingstemperatuur: 460 °C 

Explosieve eigenschappen Risico op explosie praktisch nihil onder de aanbevolen 
voorwaarden voor opslag, zie rubriek 7. Reëel risico in geval van 
brand of ophoping van dampen. 
 

Brandbevorderende 
eigenschappen 

Niet beschikbaar 

Dampdruk Niet beschikbaar 
Relatieve dichtheid 1,020 ± 0,01 
Oplosbaarheid  

-  Water 
-  Organische 

oplosmiddelen 

Mengbaar met water in alle verhoudingen. Geeft een stabiele 
suspensie   
Enigszins oplosbaar in organische oplosmiddelen. 

Oplosbaarheid in water Niet beschikbaar 
Verdelingscoëfficiënt n-
octanol/water 

Niet van toepassing 

Viscositeit 26 mN/m 
Dampdichtheid Niet van toepassing 
Verdampingssnelheid Niet van toepassing 
  

9.2. Overige informatie / 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

 
Gevarenklassen1

/ 
  

  
Acute toxiciteit  

bij inslikken (rat) LD50 > 2000 mg/kg 
bij contact met de huid (rat) LD50 > 2000 mg/kg 
bij inademing (rat) Geen verwachte acute toxiciteit bij inademing 
Huidirritatie (konijn) Niet irriterend 
Oogirritatie (konijn) Niet irriterend 
Sensibilisatie huid (cavia) Sensibiliserend 

  
Subchronische toxiciteit 
 

CpGV: geen effect voor muizen (5.1011 GV/muis/dag 
gedurende 99 dagen) 

Chronische toxiciteit    
Carcinogeniciteit CpGV: geen carcinogene effecten 
  
Teratogeniciteit CpGV: geen teratogeen effect op de voortplanting 
  
Toxiciteit voor de voortplanting / 
  
Mutagene effecten Geen toename in chromosomale afwijkingen of 

uitwisseling van zusterchromatiden waargenomen na 
acute of chronische infectie met CpGV 

  
Overige 
 

/ 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit  

Aquatische organismen Vissen Acuut (96 uur) 
Chronisch 

LC50 Brachydanio rerio > 250 mg/l 
NOEC Brachydanio rerio = 100 mg/l 

 Daphnia Acuut (48 uur) 
Chronisch 

EC50 Daphnia magna > 250 mg/l 
/ 

 Algen Acuut (72 uur) 
Chronisch 

ErC50 en ECb50 Pseudokirchneriella 
subcapitata > 100 mg/l  
NOEC r en b Pseudokirchneriella 
subcapitata> 100 mg/l  
 

 Waterplanten Acuut (7 
dagen) 

Niet beschikbaar 

    
    

Op het land levende 
organismen 

Vogels Korte termijn 
Voortplanting 

LD50 Colinus virginianus =10 000 
mg/kg/dag, overeenkomend met 
1 X 1011 GV/ kg 
lichaamsgewicht/dag 
NOEC Colinus virginianus = 10 000 
mg/kg/dag, overeenkomend met 
1 X 1011 GV/ kg 
lichaamsgewicht/dag 

 Bijen Oraal (48 uur) LD50 > 108,4 μg/bij 

                                                 
1 Zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008 
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Contact (48 
uur) 

LD50 > 100 μg/bij 

 
 Regenworme

n 
Acuut 
Chronisch 

LD50 Eisenia fetida > 1000 mg/kg 
grond 
NOEC Eisenia fetida > 1000 mg/kg 
grond 

 Micro-organismen  Geen invloed op micro-
organismen in de bodem 

  
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid CpGV wordt geïnactiveerd door UV-straling.  
  
12.3. Potentiële bioaccumulatie CpGV kan verscheidene jaren in de bodem 

overleven; echter, ongeveer 99% van de 
oorspronkelijke activiteit van de virusdeeltjes 
verdwijnt gedurende het jaar na aanbrengen. 

  
12.4. Mobiliteit in de bodem / 
  
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Geen PBT; geen zPzB 
  
12.6. Andere schadelijke effecten / 

 
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden  
  
Product / verpakking Afvoer van aanzienlijke hoeveelheden dient gedaan te worden 

door een bevoegde specialist.  
Afval moet verbrand worden in een vergunninghoudend 
afvalverwerkingsbedrijf.  
Verwijder het product en de verpakking zorgvuldig en op een 
verantwoordelijke manier.  
Niet in de buurt van vijvers, rivieren of sloten of in de riolering 
storten.  
Was verontreinigde oppervlakken met water en vang het 
waswater op voor verwerking.  
Zorg dat aan de plaatselijke regelgeving wordt voldaan.  
 

  
Reinigingsmiddelen Niet door de gootsteen spoelen Voorkom verontreiniging van 

natuurwater.  
Reinig gebruikte apparatuur ter plekke en verwijder het water door 
op het behandelde gebied te spuiten.  
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 
 

Regelgeving RID / ADR 
(landtransport) 

IMDG 
(zeetransport) 

ICAO / IATA 
(luchttransport) 

VN-nummer 

Niet gereguleerd voor transport 

Klasse  

Classificatiecode 

Verpakkingsgroep 

Gevaren voor het milieu 

Juiste ladingsnaam 
 
 
RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie  
 

*15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving en -wetgeving voor de stof of het 
mengsel 

 

Etikettering volgens Richtlijn 99/45/EG  

     
  
Risicoaanduiding(en) Bevat CpGV, kan mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken 
  
R-zin(nen) / 
  
S-zin(nen) S2: Buiten bereik van kinderen bewaren. 

S13: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 
S20/21: Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
S23: Spuitnevel niet inademen. 
S24: Aanraking met de huid vermijden. 
S37: Draag geschikte handschoenen. 
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en 
verpakking of etiket tonen. 
S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  

  
SP-zin(nen) SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water 

verontreinigt. (Reinig de apparatuur niet in de buurt van 
oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van 
erven of wegen kan worden verontreinigd). 
 

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu te 
voorkomen (Richtlijn 1999/45/EG, artikel 10, lid 1.2). 

Overige voorschriften 

Opslagclassificatie (ICPE): 1155  
 
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

 
/ 
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RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

 
Volledige tekst van R-zinnen van gevaarlijke stoffen (beschreven in rubriek 3)  

Geen 
 

Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Nog niet bepaald 

 
Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008  
Nog niet bepaald 

 
 
 
Dit veiligheidsinformatieblad is een aanvulling op technische gebruiksaanwijzingen maar vervangt deze niet. 
De informatie hierin is gebaseerd op onze huidige kennis over het product op de datum van de uitgave. Zij 
wordt in goed vertrouwen gegeven. 
Gebruikers wordt gewezen op mogelijke risico's die bestaan wanneer het product voor andere doeleinden 
wordt gebruikt dan dat waarvoor het gemaakt is. 
De gebruiker dient zich aan alle wet- en regelgeving te houden die van toepassing is op het gebruik. 
De gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat de informatie geschikt en volledig is voor zijn specifieke 
toepassing van dit product. 
Het doel van alle genoemde regelgeving is de betreffende persoon te helpen zich aan de regels te houden; dit 
is zijn eigen verantwoordelijkheid. Deze opsomming kan niet als volledig beschouwd worden. De persoon in 
kwestie dient te zorgen dat hij geen andere verplichtingen heeft wegens teksten over bepaalde toepassingen. 
 
 

 


