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N6p'é.íól védddó.Nem éíhe! 5or/122.F hóBétsélded reonabdó hó.

4' En gedélyezett Í€lhasználás(ok)

4.1 A Íelh.sználás léírása

Felhasz.álás 1 - lakossági felha32náók

Terméktípus

Az engedólyeze$ Íelhasznáás
pontos leíÍás+ am€nnyaben
indokolt
célorgaÓizmus(ok) (beleénve a
Íeilódési szakaszt is)

Fe|hász nálási ter0lel

19 lerméklpls. R asnó. és csalooalÓszelek ((áíévó el eni védek€zésÍe h6z.ált

c u lic dae ]Val élen egryedek Rova lok enlósrk (pl' láqcsáó k)_cs lp ősz ú nyogok

A szabadban BÍlÓLkodó embel íuházaíal nem íedéí brÍe o e(óÍe ilttalhaló k]' .

10!MnV645 cm2 . 1@
A .iasztÓg€, 6 &án keíeszol nyújt védelm€l a szÚn'aok csípés€ élléí. A ké'lhényt
náponla EqleÍebb kásreÍ hasznáí](

Az alkalma'ás módia(i)

A íelhas2náás mértéke és
gyakoíisá9a

FeIhasználói köÍ

csomagolási mÉreték és
csomagolóanyagok

Lakosság ( ner logla koz éssr eíÚ)

Aeroszolpolaszúsl bzlGitó szólóíejj€l elláon lénpa]aÓkban:1o0 n lÖhési té r1o9 an al

4.1.1 Félhasználásíavonatkozó speciÍikus előirások

4.1.2 Felhasználásaa vonalkozó speciÍikus kockázatcaökk€ntó intézkedések
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4.1.3 A Íelhasználás során valószínűsíthetó közveüen vaqy közvetett hatások Íészletei, az
elsösegély-nyújtási előÍrások é3 a környezet védelmét célzó óvintézkedések

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomaEolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó elóÍrások

4-1.5 A Íelhasznáástól ftiggően a te.mék tárolási feltételei és eltaÍthatósági ide'ic szokásos
tárolási Íeltétel.k méllett

5' Meta sPc Íelhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5.1. Használáti utasítások

5'2. Kockázatcsökkentő intézkedések

vi*|Ü.r hBszú szátú nadÍ inlcl' é2zel csökke.Ne a védelemhé2
szílkéoes ószlószeÍ ménny séoét'
Halnáat€lón a]aposa Í&zuk í€la páackol.
A készÍ|íÉd.yel csak a cslpésnék kile bórícliil€lel 15.20 cm lá@lsáo.ó| eoyertelesen peÍmc(e.zd{ be kb 1'1másodp€tcen
keÍesrl0l' (A kiiullÁlándÓ Íiasrlósz.l menny sége ! oÍamm/645 cm2)'

_léía(eke*lén:d arc' á.ryak, az alkaí és a láblej'
_2 é912 é! krzÓfiilyelmekek eselén az alc, a nydk és á lÁbÍei
Ne p€.relez!Úk kólwllenol a &cbóíel A .ión . a '.m' váj és lül6k kórnyékénék hvéleléve]_ a lenyéóe lullábn pelmette
kenjÚk be' Gy€Ímetex kezeléselol élos.oí q $Já tezÚnke lújiuk a készlhÉnyl & ioy tenjük b. E bóíjka.

A}és.ilményl ne h$rnáljul nápiké( oI
2 é@ aljl oye.m.ken a (észiínény hasrnáata
A készínúnyl né pe'ftlez2ok 12 óvnél í'ablabb gye'mgkek lenyeléÍe'
sé(l l laoy lll úIt bóíe. i| gtve a ruházaíalledet bóíe]ületrc ne 0116mázzÚk as?ert'Kelulj0k a készimény szembe' nyálkaháíyáÍa

KeÍülíük a peíÍnel bélélzéséL
A készknrény hasrnála|aUlán és ákezés elón szappanos
!í2el álalose nossÚnk kézet' Arennyibén a nasztóhálósÉ m& nincs szÜ*sé9ij.k
vaay p'íás' (pl é]lgBiás üjnétek' bóDÍÍ slb') Jeleíkez k a kezell
bőÍío Úletek9l mo$!k ]é vízzeL
A ka' ménÍ L$r s7abadb4 vaoy plsz€ló?ó hel'|seoben nas?n4-uk
r é'Ll]. \ ó !ész 

'1ény 
e|e'Tls'.3el vaoy .vó.' /lol/4' /a'Ó it'lle/ésel

A lé9zlményl qyeneIel1ól eLzáfuá lalolru|
A kélzftÍÉny k&6itnaIÉ á íÉszál6 ónyaoo{<Ál' a njónyaqol' & óíao4qer' a bÚn és ! íesie(' hkr(oaott íelÚlelek.l
A lo!&iászló !él keséí'l ízanyaoot lÜt.lme. fely mog.kadályozzaa készilmény vélé eí e mbe ri íooyaszlá sál'
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vagy anax gyaqa e*rcn á cnk€r a2 oíEIáx meo

. A szemét lansá Íly va és néhá.y peÍcan keresltulbó vllzcl' óvablan öblllge ki

. H. a szén!.n loólák eft$ v.n' azt lávolÍl* €i é5 lo'lEssa á 9z.r l@ább öblíésél'

. 
^n..nyib.í 

a paiaí mm €rwtÚl. lordullon .z.to@fi.z.

I lény€lé! e*tén á sáld kl keÍ óuÍl€.i' lilos hánylrnl' Foídutioí oMshoz és nllasg mc a GrÍnék dobozál cimkójél vqqy

5.3. várható közvetlén vagy közv.tett hatások Íészletés leírása, a2 elsósegélynyúitási
€lóííások ó5 a környezetvédelmi óvinté*ed&ek

5.4. A teÍmék és csomagolása biatonságos ánalmallanÍtásáÍa vonatkozó elóírások

5.5. A termék tárolási fgltétel€i és eltarthatóságl ideie slokágos tárolásl Íeltételek mellett

Eíed€li' záí csómaoolá6bfu' 9''c{ meqhaladÓ lÉtóI és ngplényÚl védéü' lalyrentés. sz&&' h'ívö6 h.'én lá.ólt á a cy&láíólgamNa 2 élio hasznáftaió Í€l' (Á oÉú3 idej& az eq'.di csqnálo|ásokon í€l l€ll Únléti|)

6. Egyéb inÍormációk

a cimkeletua(l.nalm2za:
lll.'orgdmdás kaEoóíi4ú' s.abadfoÍoalmú Íallló*et

Haló.nyrgÍ 159í N'N.dlerilm.la.lofu alríd
En!.dal^ll4dMosr SC Johnson l(l1-
oTN.nsEdalyr'Im: HU.2o1t-MA-1$!0197-0000
vóLnlnt Éld dokum-fum .|abba po.t{a: 3.. 41' {kivat. . ldlzér.lós* at c9ú.go|ó.áytgoxl! voMroó é9t)' 9.1' 5'!l

Ne oÚse a leímékel ! l.'olyóba'
Ne 9 z en nyezz é a (€ mókkel vaoy a csomÁ! olóanya! áVsi á talajl az á116 és lolyóvir€ kel]
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