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Adminiszt]atÍv inÍormációk

1.1' A t€ímék keíeBkedelmi nevél

Maqva'oÍszáo AUlfu Plolecllon PlUs ovariaszló száJ& áelo9ol

MaoyaÍoÍsláo Aúan Tíopical lovBíietó sz&.u ercszd

Magyaro.száo oí| Tíopical lovari.szló szára? aeloszoL

M agyÜorszáq o í| PÍolgcllÓí Plus ro vaí lasz lr s2 ál az a€ Í@zol

MaqyaÍolszág Aulan 
^clive 

so'i íoWí szló 3zái& agÍo3zol

Magyarclgzág oí] spoí lNáíi6ztó szálaz áEtczol

MagyaroÍszáo Aulan spoÍl ÍovAíiaszló s'áld áe@siol

MawArÍszáq olÍlMul1i lnsccl rNaíílasrló szálaz a.oszol

Maoyeoluág Aliáí Mulli !ís€.1 rcVaÍia! !ló szá€z aercszoI

1.2. Engedélyés

Az engedélyes n€ve é3 cí

R4BP 3 Ére| hivarkozási

Engedélysrám

Az engcdé|yezés dálume

Az engedély lqáratának
dátuma

íÍle
Áoo.' vilM t€l 6- 1124 Budao€t Máoyaoeáo

HU-2017-MA-19.00196.0000

m'7.ú.23

2027-02-20

1.3. Biocid teÍmékék gyánója./gyáÍtói
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1.4 A hatóanyag(ok) oyáÍtóiárgyáÍk'i

colcp ccl porska sP, zo, o,

UL Pílsn]yslowa 10 !7.4!0 Klesiczd bnoyeloÍszáo

UL Pnenysb'a 10 97{t0 xlÉcz@ télioyd@ác

23 - N N.diélil_métá.lol!'md

veíellls Peío''EBe MaédqIs lnc

2110 H oh Pont RoAd Nc 27402 GlaercboÍo Eayesul( Állanok

2110 tliú Pdm Ro.d Nc 27402 G.é.nsboo ElD'éílll Állarno&

A gyáÍtó neva

A gyáÍló cÍmo

Gyá'tási helyak

Hetóanyag.

A gyáÍtó néye

A gyáútó cÍme

Gyártísi hdyek

2. A termék összetétele és a Íormuláció típusa

2.1. Biocid tarmék ösg:etételére vonatkozó minóségi á3 mennyaségi iníormáoló

Tíiviális név |UPAc-név Funlc|ó cAs-s'&n E(..ám T.rtdofi (%)

N N'dbtil-nrol..loluarnid N N'dldhÉn1ofulmida Haúaíyáo 13!.62'3 2oa"I49-7 2'

30,034

2'z Az él6állítá5 lípuse

z0L7.oa-23
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3. Figyelmeztetó és óVintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelméztető mondatok

lvinlézkedésíé vonattozó

4. Engedélyezett Íelhasználás(ok)

4.1 A Íe'használás leírása

FeÍhasználás 1 . Felhas'nálás

TeÍméktipus

Az engeclélyezatt Íelhasználás
pontos leíaása' emennyiben
lndokolr
céloÍgeniamus(ok) (beleórtve a
íejlódési szataszt i5)

19' teÍíÉnipus . Rlaszló és csalooatóslalek (Ká.tevó é[eni védékeaésÍc h6aáIl

Rov&iaszó íe'' Kull.m$k' vzIami honos é5 lÍópu5i cslpószúnyogok Évonaúsára

c u llc dae .kilé]leÍ eey€d ék- csípószÚ nyocok

AÍachlida; ÁcaÍii kilej]eIt egy en ek'K Ul a ncsok

Fendklvül túaeszévs aeíogol.

At edé.rybe. Úlnymás Uralkodik hó h.lásáÍá megÉpédha

súlyos szemit l itációl okoz.

Áná]más a vlzi élóV]láo.a' hossran taíó kórosodásr ok@'

ofoosi lanácsadós esetén lansakéznél alg'núkedényél V8cy clmkéjél.

Gyermelehól elzáfu a lánandó'

Hásználat elón o|vassa el a cím*ón közÖll inÍolmációká1

Hólal. loíó ÍElÜlele*lol viklálól' nyih tánclól és má5 oyúíótqÍáslÓl lávol lanar'dó' Ílos

n]os nylIl lán!Ía vaoy má5 9yújtóloíáva p€Ím1ézni-

Ne lyukassza ld Éoy égesse el' méo h.slnálat úán sem.

^ 
hazná]á'rl {ovelóen a(z) keze'lalapo9an Ro !ellmsn'

Kédlni k.ll e anyaqnak a kótnyez.be v.íó kiiuásá.

szEMB E KERÜLÉS EsETÉN|Óvalos ÓbLllés vlzzeL obb peÍc€n keleszÚl'AdoB
esdben konlaklscsék ellávslíÉsa, ha kríÍyeí meroldható' Az Öblités lolylalfua

Há a venúÍiláció neín múlk el:oívosi elá!ás( k€ll kémi'

Naplénytol údendó'Neh éÍheÚ 50!d122!F hÓnÉrsék]eH meohdadÓ hó.

Alanalo-ell'elye/é9er-'ladéuén' !ely'€lőfá9..sze 
'l
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Felhasználási terület

Aszabadban lelÓzkodóembeÍ ÍUházaltalnem ]edétt bóíelÚ elére j!íalható ki'

ó <luMb_do tiá\.os' et trnntElgP r gtamÍr'/645 L12 _'_
A liaszlósze.8 ótán keÍeszül ÓyÚit véd elmer a suúnyoqokcslpése elen' A kujlánc$kal
3 órán keresznj laflja lávol'

A készílmé y( naponta léq'e]iebb éoysze. has.náÍUk'

Lakossáol (nem Ío{lalkozá5s:eÍű)

Aeío sz ol pol as2lásl bizto sÍtó su Ó.Ótejje el áto( lémp alackban: 1o0 mi Útési léío! ana '

Az alkalmazás módia(i)

A ÍBlhasznáás mértéke és
gyakoÍisága

Félhasználói kijÍ

csomegolÁsi mér€tek és
csomagolóanyagok

4.1.1 Félhasználásra vonatkozó spécifikus előÍrások

4'1.2 Felhasználásra vonatkozó sp€ciÍikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.1'3 A íelhasználás során ValószÍnűsíthető közvetlen Vagy kÓzvétett hatások részletei' az
els6s€gély-nyúJ'tási elóírások és a köÍnyezet Védelmét célzó óvintézkedésék

4.1.4 A Íelhesználástól Íüggően a teímék és csomagolása biztonsáqos ártalmatlahÍúsáta
vonatkozó előírások

4.1.5 A íelhasznátástól függően a lermék táÍotási feltételei és éltanhatósági ideje szokásos
táÍolási f éltételek mellétt
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5. Meta sPc lelhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5.1. Hasznáati UtasÍtások

5.2' KockázatcsÖkkentó intézkedések

5.4. A te.mék és csomagolása birtonsáqos ártalmatlanÍtására vonatkozó előíÍások

5'3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyúitási
elóírások és akörnyezetvédelmi óvintézkedések

A szalEdban lanórkodá$nl soíán vséuÚík
szobéoes ria9tósze r men n yiséoél'

|nqél' ezzel csÖkrénve a

Hagnálat eló{ áIaposar Íázzuk lel a paI5ckot'
Á késll(ménnyel csak a cslÉsn.k k len bódelÜlelet 15.20 cm láWlúoÍó eqyenle{€s€n peÍnet€zzükbe kb' 1'l mÁ$.tpeicén
keÍ€szI{il. (A kijuthtandó as óster mnnyis€le 19ÍMÍÍü6!5 cm2)
A kezéle dó bóíelolelek:
'lelnófték *lén: az aíc' a yat a ol*arés a ábÍei
_2 és 12év közolll oye lmek c k éselé n d a/c. a nydk és aiáblaj'
Ne pe.mele2uÚk kÖzvé(eíule aÍcbóílé|42 aÍcbón - a s.em szájé5lt]lek kórnyékének kvóle ével- a tcnyé.bc ju(alon peíne el
ken]Ükbe GyeÍn]ekek kezelésekoÍ elöször a s]át kezonl'e lúiiuká késziBÉnyt és iqy keniÜk bé bóÍokel

A készitményi ne haszná]!k Óapieqy
2 é@í aluliQyemeken a kés.ÍíÉny használaln Ülos' A készitmén/.€ pémelezlijk 12 éVnél]5al8]abb oyemekek tenyerére'
séÍÜll Váoy ií tát b6Íe ]lletvé a íul]ázanalledetl MÍléluLaÍe íe atk6lndzlk á 'ell'keíÜliük a kószíhÉny szembe nyáIkahányára ora djkakakeíüéséL KeíÜljúk a pemel belégzéséI'
A kés z ltmé y h ashá ala úá. és érké! és é Lótl sz appanos vÍz z el aIipNÓ ÍlssÚ nk ke2et Anen nyiben a nasaóhalás.a már nincs
s2úkségunk vagy panasz {d. alletgá5lünetek bórpll stb')jelenlkez k a kezeI bó/lelüle€kel mossuk e vizzel'
A készíményl csáj( siabadban vaoy iól 9€lló2ó hel'isélben h6ználiuk.
Kerü]jiik atés.llmé.y é ehj s2eÍélVagy evóeszkÖz.elvá]Ó énntke2ését. A kés i ilmé nyl gyéíhek ek(ől elrárva l'oljÚk
A kószílmény kÁÍosi6al]a a műs.á6 Úyaoókat a m0a.ryaool a Ó'aÜv€oe( a bón és a íeíett lakkozo( íelÜlelgket
Arov íÚzlÓszerkeselÚ Danyágol laíalnre' mely meoákadÁlyozza a késznnlény Váenen emb.li fogydzlásál,

Vd!y anna[ !yanu|a eseLén eonn

. A szemel lánsa nyitva és.élrány percen kereszÍ0lbÚ vkz€l' óvalos öölhse ki'

. Haaszehben konlakllencse va.' aul lávoj sa el és Joly|sa a s,em lovábbióblÍésél

. Ámennyib€n a p8nasz nén enyhÚl' lold! ]on szakoNoshoz'

. Lenyelés eselén 6 szája k ke lÓbLíleni' Ülos hánylalni. Fodulion oNchoz é5 mula$ neq a leímék dobo2á' cimkéiél vaoy

A teímék Gomaoolásál ne használjuk úÍa semm]lyén célDÓ]. A lemék küíÚllcaomaq
dÓbhaió' ahlliádékká vá! Íiasaólzen veszé]yes holladékkénI kél k€zeLni
Ne Úlitse a l€rméke! a leíolyóba
Ne szennyérze a lemék]<e vagy a c9magolóanyaqával a la]a]! az áLló' é5 ÍoLyóvz€kel!
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5.5. A termék tárolási Íeltételei és eltarthatósági ideie szokásos árolási Íeltételek mellett
El€del' uáí (sofuo. ásb8n.50'c hóméíséklelet meohaadó hólólés napíénÍó]'éden, ÍalyfrentesÉá,a,' r"l"os trcryen rarol.
lvá1áslÓls/ámlJa2évqhó'náhálolel'(AoyáÉ)de'éldea}micloTaáoá\oko1lFli;'Ln.elÚ

6. Eqyéb információk

A ctmkelelirft lanslmeza:

lll. io lqalmuáll k.r.oóriálú, sz abad lo' oa] m ú 
^as.tÖszetHató.n'ala: 25qt N'N'dExl.melarolusm d

É.qédélytulajdohos: sc John$n KÍt.
oTH enledélylzám. HU-20u.MA_19_oo196-0000
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