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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

BIRD FREE galambriasztó

 BIRD FREE

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
Bird Free Optical Gel Limited

No 3 The Square V92 PR22 Tralee Írország

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2020-SN-19-00289-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0023897-0000

Az engedélyezés dátuma 12/02/2020

Az engedély léjáratának
dátuma 11/02/2030

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve EZFLEX Co Ltd

A gyártó címe

Gyártási helyek

RM.503, Yuwon Bldg 457-22 Seongnae1-dong, Gangdong-gu, Seoul Koreai Köztársaság

Seokgye-ri, Sangbuk-myeon 300-35 Yangsan-si, Gyeongsangnam-do Koreai Köztársaság

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve Sigma-Aldrich Company Ltd

A gyártó címe

Gyártási helyek

The Old Brickyard NEW ROAD SP8 4XT Gillingham, Dorset Egyesült Királyság

The Old Brickyard NEW ROAD SP8 4XT Gillingham, Dorset Egyesült Királyság

Hatóanyag 1430 - Borsmentaolaj

A gyártó neve Sigma-Aldrich Korea Ltd

A gyártó címe

Gyártási helyek

698-84 Maeng-ri, Wonsam-myun 449-471 Cheoin-gu, Yongin-city, Kyunggi-do Koreai
Köztársaság

698-84 Maeng-ri, Wonsam-myun 449-471 Cheoin-gu, Yongin-city, Kyunggi-do Koreai
Köztársaság

Hatóanyag 1436 - Citronellál

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 (%)

Borsmentaolaj Hatóanyag 8006-90-4 0,53

Citronellál Hatóanyag 203-376-6 0,42

2.2. Az előállítás típusa

RTU-VP - felhasználásra kész termék, melyből a hatóanyag párolgással szabadul fel

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Citronellal-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
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Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - felhasználás

Terméktípus
19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)

Csak szakképzett felhasználók alkalmazhatják.
A termék parlagi galambok távoltartására használható fel épületekben, épületeken és
épületek környékén.

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Columba livia
Közhasználatú név: parlagi galamb
Fejlődési szakasz: -

Felhasználási terület
Beltéri

Kültéri

-

Az alkalmazás módja(i)
- -

Kihelyezés:
A tálkák alját kültéri szilikonos ragasztóval rögzítsük a felülethez és távolítsuk el a
tálkák fedelét.
A tálkák között (tál közepétől a következő tál közepéig mérve) az alábbi távolságot
tartsuk:
-          fészkelőhelyek esetén: 14-15 cm.
-          éjjeli pihenőhelyek esetén: 14-20 cm
-          nappali pihenőhelyek esetén: 18-25 cm

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

- - - -

A kihelyezett riasztószer legalább 3 hónapon keresztül hatásos.

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok
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Kerek műanyag (PET) tálka, fedéllel (20 x 65 mm)
15 db tálka, kartondobozba helyezve
20 x 15 db tálka kartondobozban, gyűjtőcsomagolásban

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A kezelendő terület előkészítése:
Kihelyezés előtt a kezelendő területről távolítsa el a madárfészkeket, ürüléket, korábban elhullott madarakat és egyéb
szennyeződést. Tisztítsa meg a felületet és várja meg, míg teljesen megszárad. (Ha takarítás nem történik meg, a kezelés nem lesz
kellőképpen hatékony.)
A madárürülék eltávolításához pl. kaparó (spatula) vagy drótkefe, nagy mennyiségű szennyeződés esetén lapát javasolt.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Használat előtt olvassa el a mellékelt útmutatót.
Ne használja olyan helyeken, ahol étel, ital, takarmány, evőeszköz, vagy élelmiszerrel érintkező felület szennyeződhet. Ne használja
olyan helyen, ahol háziállatok hozzáférnek a kihelyezett termékhez. Étkezés előtt és használat után mossa meg a kezét és a
terméknek kitett bőrfelületet.

A madárürülékkel való érintkezést és a takarításkor keletkező por belélegzését kerülni kell. Ennek érdekében a takarításkor viseljen
mosható munkaruházatot, eldobható védőkesztyűt és légzésvédő maszkot (FFP2 vagy ennek megfelelő védelmet nyújtó szűrő
használata javasolt). Fordítson figyelmet arra is, hogy a járókelők ne legyenek kitéve lehulló törmeléknek illetve a takarításkor
képződő pornak.
Olyan módon takarítson, hogy az a lehető legkevesebb por/aeroszol képződéssel járjon, lehetőség szerint nedvesítse a felületet. Ha
magasnyomású mosót használ, akadályozza meg az aeroszol terjedését, pl. vegye körbe a területet fóliával. Az összegyűjtött
ürüléket és törmeléket erős műanyag zsákba helyezze.

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

Belégzés esetén: a sérültet friss levegőre kell vinni, és a nyugodt légzést biztosítani kell.
Bőrrel való érintkezés: ha a termék bőrrel érintkezik, szappanos vízzel le kell mosni. A szennyeződött ruházatot le kell vetni és a
következő használat előtt ki kell mosni.
Szembe jutás: szembe jutást követően azonnal öblítse ki bő vízzel és az öblítést folytassa néhány percig. Ha a sérült kontaktlencsét
visel, azt távolítsa el, és folytassa az öblítést. Forduljon orvoshoz.
Lenyelés esetén: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
A nem célszervezet illetve védett madárfajok védelme érdekében tartsa be a használati utasítás előírásait. Ne juttassa a terméket
élővízbe, szennyvízcsatornába.

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

Eltávolítás, csere:
A tálkák eltávolításakor, cseréjekor a felületet egy eldobható nedves, szappanos ronggyal tisztítsuk meg.
A tálkákban található gélt lehetőleg ne érintsünk meg.

A hulladékká vált termék és csomagolóanyagának kezeléséről a hatályos jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni.
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4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

Eredeti csomagolásában, élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, jól szellőző helyen tárolandó.

Szavatossági idő: 12 hónap

Gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen tárolandó.

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

-

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

-

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

-

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

See section 4.1.5

512/11/2020 ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS



6. Egyéb információk

Szakvélemény száma: 29416-3/2020/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:

Bird Free galambriasztó

Hatóanyaga: 0,53% borsmenta olaj +0,42% citronellal

II. forgalmazási kategóriájú riasztószer

Engedélytulajdonos: Bird Free Ltd. (Egyesült Királyság)

Biocid engedélyszám: HU-2020-SN-19-00289-0000

valamint: jelen SPC alábbi pontjai 3., 4. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. pontjait.

az irtószert tartalmazó tálkákon feltüntetendő:

Bird Free galambriasztó

Hatóanyaga:
0,53% borsmenta olaj +0,42% citronellal

Engedélytulajdonos: Bird Free Ltd. (Egyesült Királyság)
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