
Handelsbenaming 
Fleegard Fogger 

Toelatingsnummer 

6306B 

Naam, adres en telefoonnummer van de persoon die de toelating verkreeg 
Bayer SA-NV – Animal Health Division 

J.E. Mommaertslaan 14 
1381 Diegem (Machelen) 

Tel.: (02) 535 66 54 – Fax: (02) 537 36 61  

Naam van elke werkzame stof 
Pyriproxyfen  (juvenielhormonaal analoog) 
Cyfluthrin (synthetische pyrethroïden) 

Gehalte aan elke werkzame stof 
0,05%  
0,04%  

Aard van het preparaat  
Spuitbus met automatisch leegloopventiel 

Aard van de werking 
Insecticide 

Naam van andere gevaarlijke stoffen 
(gehalte in gewichtsprocent)  
Isopranol (15,00%)  
Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt 
(39,91%)  
Propaan/butaan (15:85) (45,00%)  

Gewicht/Volume van de inhoud van de verpakking  
105 g / 150 ml  

Symbolen en aanduidingen van gevaar (R-
zinnen)  
 
  F+                                      Xi                                  N 

 
 

Zeer licht ontvlambaar   Irriterend      Milieugevaarlijk 
 

 Gebruik waarvoor het product toegelaten is  
Productsoort 18: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als 
vlooienbestrijdingsmiddel als ‘One Shot’ in woonruimten en 
andere ruimten voor zover een direct contact met eet- en 
drinkwaren, alsmede grondstoffen voor de bereiding daarvan 
is uitgesloten en waar tijdens de toepassing geen personen of 
dieren verblijven. 

Gebruiksaanwijzing 
Een 150 ml fogger kan gebruikt worden voor een ruimte van minstens 30 m3 (overeenkomend met een 
oppervlakte van 15 m2 bij een minimum hoogte van 2 m) tot hoogstens 100 m3 (overeenkomend met een 
oppervlakte van 50 m2 bij een minimum hoogte van 2 m). Gebruik voor grotere ruimtes meerdere foggers. 
Verwijder mensen en huisdieren uit de te behandelen ruimte. Sluit ramen en deuren. Plaats de fogger rechtop in 
het midden van de te behandelen ruimte. De directe ondergrond rondom de spuitbus zal normaal nat worden 
door het druipen van de spuitnevel. Activeer de automatische vrijstelling door hard te duwen om de verzegeling 
van de spuitkop te verbreken. Verlaat de ruimte tijdens de behandeling.
De spuitbus leegt zich binnen ongeveer 3 minuten. Verblijf niet in de ruimte tijdens de behandeling. De 
behandelde ruimte goed gesloten houden gedurende 4 uur. De behandelde ruimte goed ventileren gedurende 
minstens 1 uur vooraleer deze weer in gebruik te nemen. Het herhalen van de behandeling het jaar door wordt 
aanbevolen. Voor een doeltreffende vlooienbestrijding is ook een behandeling van alle aanwezige honden en 
katten in de woning noodzakelijk met een daartoe bestemd product. 

Eerste hulp maatregelen: 

Inademen: Frisse lucht, rust. Indien er symptomen zijn, 
raadpleeg een arts. Toon het etiket, de verpakking of de 
bijsluiter. 
Inslikken: Raadpleeg onmiddellijk een arts.  Toon het 
etiket, de verpakking of de bijsluiter. 

Milieugevaarlijk. 
Irriterend voor de huid. 
Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen; kan in het aquatische milieu op lange 
termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – 
Niet roken. 
Spuitnevel niet inademen. 
Aanraking met de huid vermijden. 
Draag geschikte handschoenen. 

Huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een 
douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen 
verontreinigde kledij en schoenen. Raadpleeg onmiddellijk 
een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter. 



Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 
gebruiken. 
Deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 
Eetwaren, keukengerei, aquarium goed afdekken, 
aquariumpomp uitschakelen. 
Recipiënt onder druk: beschermen tegen 
zonnestralen en niet blootstellen aan temperatuur 
boven 50°C. Niet doorboeren of verbranden, zelfs 
niet na gebruik. Niet verstuiven naar een vlam of 
gloeiend voorwerp. 
Behandelde ruimtes goed ventileren vooraleer ze 
weer in gebruik te nemen. 

Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. 
Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: 
indien makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, 
spoel daarna. Raadpleeg een arts. Toon het etiket, de 
verpakking of de bijsluiter. 

Opmerkingen voor de arts 
Prehospitaal: symptomatische behandeling.  
Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.  

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer 
het Antigifcentrum, 070/245.245 

 


