
A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

3A MATE rovarirtó festékTermék neve:

Termék típusa(i): 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni
védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

3A MATE rovarirtó festék

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
CIN CELLIOSE

Rue de la Verrerie 69310 Pierre Bénite Franciaország

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2021-MA-18-00360-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0027041-0000

Az engedélyezés dátuma 09/08/2021

Az engedély léjáratának
dátuma 21/06/2026

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve CIN CELLIOSE

A gyártó címe

Gyártási helyek

CHEMIN DE LA VERRERIE BP 58 69492 PIERRE BENITE Franciaország

10 BOULEVARD DU POITOU 49 300 CHOLET Franciaország

31 AVENUE ROBERT SCHUMANN 69360 SAINT SYMPHORIEN D’OZON Franciaország
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A gyártó neve CIN VALENTINE SAU

A gyártó címe

Gyártási helyek

RIERA SECA NUMERO 1 POLIGONO INDUSTRIAL CAN MILLANS 08110 MONTCADA I
REIXAC BARCELONA Spanyolország

RIERA SECA NUMERO 1 POLIGONO INDUSTRIAL CAN MILLANS 08110 MONTCADA I
REIXAC BARCELONA Spanyolország

A gyártó neve CIN CORPORACAO INDUSTRIAL DO NORTE SA

A gyártó címe

Gyártási helyek

AVENIDA D. MENDO N°831 APARTADO 1008 4471-909 MAIA Portugália

AVENIDA D. MENDO N°831 APARTADO 1008 4471-909 MAIA Portugália

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

A gyártó neve BAYER BAYER VAPI PRIVATED LIMITED

A gyártó címe

Gyártási helyek

BAYER HOUSE CENTRAL AVENUE, HIRANANDANI GARDENS POWAI 400076
MUMBAI India

PLOT 306/3, 2 PHASE, GIDC 396195 GUJARAT VAPI India

Hatóanyag 24 - Deltametrin

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (%)

Deltametrin
(S)-a-cyano-3-
phenoxybenzyl (1R,3R)-
3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane
carboxylate

Hatóanyag 52918-63-5 258-256-6 0,75
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2.2. Az előállítás típusa

PA (filmképző vízbázisú paszta)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on és 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on
és 2-metil-2H-izotiazolin-3-on (3:1 arányú keveréke)-t tartalmaz. Allergiás reakciót
válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Szakképzett foglalkozásszerű felhasználás

Terméktípus
18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni
védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Rovarirtó hatású beltéri falfestékAz engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Culicidae:
Közhasználatú név: Csípőszúnyogok (Culex, Aedes, Anopheles fajok)
Fejlődési szakasz: imágók (kifejlett szúnyogok)

Tudományos név: Musca domestica
Közhasználatú név: Házi légy
Fejlődési szakasz: imágók (kifejlett legyek)

Tudományos név: Stomoxys calcitrans
Közhasználatú név: szuronyos istállólégy
Fejlődési szakasz: imágók (kifejlett legyek)

Tudományos név: dermatophagoides pteronyssinus
Közhasználatú név: Házi poratka
Fejlődési szakasz: Nincs adat
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Felhasználási terület
Beltéri

Olyan ipari és kereskedelmi létesítményekben, középületekben, továbbá lovardákban,
kutyamenhelyeken, kennelekben, használható, ahol a legyek vagy szúnyogok elleni
folyamatos (preventív) védekezés indokolt.

A terméknek atkaölő hatása is van, elpusztítja az esetlegesen a falra mászó házi
poratkákat, de a termék rendeltetése NEM a házi poratkák ártalmának megszüntetése.
A termék használata háztartásokban és állattartó telepeken (a lovardáktól és
kutyatenyésztő telepektől/menhelyektől eltekintve) nem megengedett.

Az alkalmazás módja(i)
Módszer: Festés
Részletes leírás:
Felhasználásra kész termék.
A terméket hígítás nélkül kell felhordani festőhengerrel vagy ecsettel.
A terméket nem lehet festékszóróval kijuttatni.

A terméket csak megfelelő alapozóval kezelt vagy jó tapadóképességű matt festékkel
festett felületekre szabad felhordani.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:
100 g termék / m² vagy 1 l termék 14 m² kezelendő felületre.
Hatástartósság: 5 év

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok Belülről epoxi-fenol típusú gyantával bevont, fedéllel lezárt fém vödör, 2,5 l és 10 l

össztérfogattal.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-
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4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Használat előtt olvassa el a címkét és a használati utasítást.
Integrált kártevőirtási program keretei között alkalmazza a terméket: a helyi sajátosságokat (hőmérséklet, ártalmat okozó
célszervezetek, felhasználást korlátozó tényezők stb.) figyelembe véve kombináltan alkalmazza a vegyi és fizikai védekezési
módszereket, intézkedéseket.

Váltogassa a különböző hatásmechanizmusú hatóanyagokat tartalmazó termékeket, hogy elpusztítsa az esetlegesen megjelenő
rezisztens rovarokat.
Értesítse a forgalmazót/engedélytulajdonost, ha a kezelés hatástalannak bizonyul.
Nem használható olyan épületekben, ahol macskákat vagy más, a piretroid hatóanyagokra különösen érzékeny állatokat tartanak.
Nem használható olyan épületben, ahol az ott tartott állatokat pirteroid hatóanyagú állatgyógyászati készítményekkel kezelik.
Kizárólag üres épületben, az állatok távollétében alkalmazza.
Ne alkalmazza olyan felületen, amely az állatokkal tartósan érintkezik vagy ahonnan az állatok a festéket lenyalhatják. Ne
alkalmazza olyan felületeken, amelyek érintkezésbe kerülhetnek élelmiszerekkel, italokkal vagy takarmánnyal.

Várja meg a felület teljes száradását, mielőtt újra beengedi az állatokat.
Lehetőleg ne érjen a frissen festett felületekhez.

Az irtószerrel szennyezett anyagokat ne mossa a lefolyóba.
A padlót a lecsepegő irtószertől műanyag takarófóliával kell védeni.

A felhordást végző személynek eldobható védőfelszerelést kell viselnie (védőkesztyűt és védőruházatot).
A kezelt felületeket (falak és plafon) nem szabad vízzel tisztítani. Esetleges lemosás alkalmával ne ürítse a mosóvizet a
szennyvízcsatornába.

A termék atkaölő hatással is rendelkezik, de önmagában nem alkalmas a házi poratkák elleni védekezésre. A termék a poratkák
elleni egyéb védekezési módszerek (rendszeres porszívózás, a textíliák mosása, házi poratkák elleni specifikus irtószerek
alkalmazása) kiegészítésére használható.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések
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-

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Szembekerülés esetén, ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, amennyiben könnyen megoldható majd néhány percen át
öblögesse a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. 
Bőrrel való érintkezés esetén a termékkel átitatott ruházatot le kell venni. Öblítse le, majd bőséges vízzel és szappannal mossa le
a területet. Tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.
Belégzés esetén az érintett személyt vigyük friss levegőre. Ha a tünetek súlyosbodnak, vagy nem szűnnek, hívjunk orvost.
Lenyelés esetén mossa ki a száját vízzel! Tilos hánytatni vagy bármit beadni szájon át eszméletlen állapotban. Azonnal forduljunk
orvoshoz.  A mérgezett személyt soha ne hagyjuk egyedül.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A fel nem használt terméket, festékiszapot, a szerszámok öblítővizét tilos a talajra, vízfolyásba, a csatornarendszerbe (lefolyó, WC,
stb.) vagy vízelvezető rendszerekbe önteni. A szerrel szennyezett eszközök mosóvizét gyűjtse össze és elkülönítve tárolja az
ártalmatlanításig.
A készítmény a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel.
A fel nem használt irtószer és maradéka, a szennyezett tárgyak mosóvize és egyéb hulladék anyagok (pl. üres csomagoló anyagok,
szennyezett műanyag takarófóliák) ártalmatlanításáról a felhasználók a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek
gondoskodni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Szavatossági idő: 24 hónap.

6. Egyéb információk

Az engedélytulajdonosra vonatkozó előírás:

Amennyiben az engedélytulajdonos tudomására jut, hogy az irtószer nem hatásos a célszervezetekre, azzal szemben
ellenállóképesség alakulhatott ki, azt jelentenie kell az engedélyező hatóság felé.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A címkefelirat tartalmazza:

3A MATE rovarirtó festék
II. forgalmazási kategóriájú irtószer
Hatóanyaga: 0,75% deltametrin
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Engedélytulajdonos: LA CELLIOSE S.A.(Pierre Bénite, Franciaország)
Biocid engedélyszám: HU-2021-MA-18-00360-0000
valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 2.2., 3., 4.(kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. és 6.
pontok. 
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