
A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

BOMBEX® PEBBYS® CS rovarirtó koncentrátumTermék neve:

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

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0024884-0000

Engedélyszám: HU-2021-MA-18-00363-0000
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

BOMBEX® PEBBYS® CS rovarirtó koncentrátum

PESTSTOP® PERM 25 CS rovarirtó koncentrátum

CHECKINSECT® CS-PRO rovarirtó koncentrátum

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
Jesmond Holding AG

Baarerstrasse 8 6301 Zug Svájc

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2021-MA-18-00363-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0024884-0000

Az engedélyezés dátuma 20/09/2021

Az engedély léjáratának
dátuma 06/08/2031

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve DIACHEM S.p.A.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Via Mozzanica, 9/11 24043 Caravaggio (Bergamo) Olaszország

Via Mozzanica, 9/11 24043 Caravaggio (BG) Olaszország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve Tagros Chemicals India Ltd.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road, Egmore,
Chennai-600 008, India 600 008 Egmore, Chennai India

A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam 607 005 Cuddalore India

Hatóanyag 1342 - 3-fenoxibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-
karboxilát (Permetrin)

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 (%)

3-fenoxibenzil
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-
(2,2-diklórvinil)-2,2-
dimetil-ciklopropán-
karboxilát (Permetrin)

Hatóanyag 52645-53-1 258-067-9 25,25

2.2. Az előállítás típusa

CS - Kapszulált szuszpenzió

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Kerülje a permet belélegzését.

Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Védőkesztyű és védőruházat használata kötelező.

HA BŐRRE KERÜL:Lemosás bő szappanos vízzel.

Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:Orvosi ellátást kell kérni.
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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 - Kültéri darazsak irtására, darázsfészkek kezelésére

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

rovarirtó szer
Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Vespula spp.
Közhasználatú név: közönséges darazsak
Fejlődési szakasz: minden fejlődési stádium

Tudományos név: Vespa velutina
Közhasználatú név: Ázsiai lódarázs
Fejlődési szakasz: minden fejlődési stádium

Felhasználási terület
Kültéri

Szabadban, épületek körül

Az alkalmazás módja(i)
Módszer: Permetezés
Részletes leírás:
Mechanikus vagy elektromos kézi permetezőt kell alkalmazni, amellyel biztonságos
távolságból (3-4 méter) kivitelezhető a permetezés. Közvetlenül a darázsfészkeket kell
kezelni.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:
Munkaoldat készítése::  5 ml termék hígítása 1 liter vízben (1:200). 

Adagolás mennyisége: 50 ml munkaoldat / darázsfészek.
Kezelés gyakorisága: 1 kezelés elegendő.

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Műanyag (HDPE vagy F-HDPE vagy PET) palack ->  50 - 1000 ml össztérfogattal.
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4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Lásd az 5.1 részben.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd az 5.2 részben.

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

Lásd az 5.3 részben.

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

Lásd az 5.4 részben.

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

Lásd az 5.5 részben.
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5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

A terméket a címke előírásainak megfelelően kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét, és kövessen minden
utasítást.
Követni kell a higiénés intézkedéseket (pl. élelmiszer-források eltávolítása), hozzájárulva a fertőzés mértékének csökkentéséhez.
A kezelések időzítésekor mindig vegye figyelembe a darazsak életciklusának legérzékenyebb szakaszait.
Munkaoldat készítése: a szükséges mennyiségű irtószert keverjük el megfelelő mennyiségű langyos vízben egy erre alkalmas
edényben. Legalább a kikeverendő oldat térfogatának 1/3-ával nagyobb edényt használjunk. Ne készítsen a kezeléshez
szükségesnél több munkaoldatot.
A kezelésekhez használt eszközöknek (permetezőgép) megfelelőnek, megfelelően karbantartottnak és kalibráltnak kell lenniük.
A permetezés előtt alaposan rázza fel, majd 3-4 méter távolságból permetezze, közvetlenül a darázsfészekre. Ne permetezze széllel
szemben!
A kezelésre a kora reggeli vagy a sötétedés utáni időpont a legalkalmasabb, mivel ilyenkor tartózkodik a legtöbb darázs a
fészekben.
A darázsfészket nem szabad közvetlenül a készítmény alkalmazása után eltávolítani, mert a fészken kívül tartózkodó darazsak a
következő néhány órában visszatérhetnek.
A rezisztencia kialakulásának elkerülése és/vagy kezelése érdekében a következő stratégiák alkalmazhatók:
-> ahol lehetséges, az alkalmazást ajánlott fizikai vagy biológiai módszerekkel kombinálni;
-> az alkalmazást mindig a darazsak életciklusának legérzékenyebb szakaszaira kell időzíteni;
-> ahol hosszabb időtartamú védelemre van szükség, a kezeléseket különböző hatásmechanizmusú termékekkel felváltva kell
végezni;
-> ellenőrizze a termék hatásosságát a kezelést követően. Amennyiben a kezelés nem bizonyult hatásosnak, meg kell vizsgálni a
sikertelenségének okait, hogy a rezisztencia gyanúja kizárható vagy megerősíthető legyen.
-> kerülje a termék folyamatos használatát.
Ha a kezelés nem hatékony, akkor értesíteni kell a termék engedélyének tulajdonosát.
A fészket a kezelést követő napon, szilárd hulladékként távolítsa el.
A kijuttatásra használt eszköz megtisztításához töltsön tiszta vizet a permetezőbe, és a mosóvizet veszélyes hulladékként kezelje.
Az eltömődött fúvókát tiszta vízzel át kell öblíteni. Az eszközök tisztítása közben kesztyűt kell viselni, amelyet a munka végeztével
tiszta vízzel kell leöblíteni.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A termék alkalmazása során használjon védőkesztyűt és védőruházatot (az engedélytulajdonos a termékinformációk között köteles
megadni a kesztyű anyagát).
A munkaoldat készítésekor és a kijuttatás előtt takarja le a talajt egy műanyag lappal, hogy megvédje a talajban élő szervezeteket.
Permetrint (piretroidokat) tartalmaz, macskák számára halálos lehet. A macskák nem férhetnek hozzá a kezelt területekhez.
Az embereket és a házi- és haszonállatokat az alkalmazás során távol kell tartani.
A termék kizárólag olyan helyeken alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok nem érintkezhetnek az irtószerrel.
Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszereken, takarmányokon vagy italokon, illetve olyan felületeken vagy eszközökön, amelyek
valószínűleg közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel, takarmányokkal, italokkal és állatokkal.
Kizárólag olyan területen alkalmazza, amelyet nem önthet el víz, vagy nem lehet nedves, azaz esőtől, árvíztől és takarításra
használt víztől védett helyen.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések
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A piretroidok paresztéziát okozhatnak (égő és szúró érzés a bőrön irritáció nélkül). Ha a tünetek továbbra is fennállnak: forduljon
orvoshoz.
Általános elsősegély-nyújtási intézkedések:
Szembe kerülés esetén óvatosan öblítse ki a szemet bő vízzel. Amennyiben kontaktlencsét visel, távolítsa el azokat, ha ez könnyen
megoldható. Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Ha a szemirritáció nem múlik el, forduljon
orvoshoz.
Bőrrel való érintkezés esetén: azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot és az érintett bőrfelületet bő szappanos vízzel mossuk le,
dörzsölés nélkül.
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.
AMENNYIBEN ORVOSI ELLÁTÁS SZÜKSÉGES, A TERMÉK CÍMKÉJE VAGY CSOMAGOLÁSA LEGYEN KÉZNÉL ÉS
FORDULJON A TOXIKOLÓGIA KÖZPONTHOZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: +36 80
20 11 99).
Sürgősségi intézkedések a környezet védelme érdekében:
Ne engedje, hogy a termék felszíni vagy természetes vizekbe/vízfolyásokba/csatornába/szennyvízrendszerbe vagy áteresztő talajba
kerüljön.
Ha véletlenül a felszíni vagy természetes vizekbe vagy a talajba kerül, értesítse az illetékes hatóságokat.
Véletlen kiömlés esetén itassa fel mechanikusan, gyűjtse össze egy megfelelő edénybe, és a hatályos előírásoknak megfelelően
ártalmatlanítsa.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

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,
műanyag fóliák, eldobható védőruházat) ártalmatlanításáról a felhasználók a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint
kötelesek gondoskodni.
Nem szabad a csatornába engedni.

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

Tárolás eredeti tárolóedényzetben, jól lezárva, hűvös, száraz, jól szellőző, zárt helyen, fénytől és nedvességtől védve. 
Javasolt tárolási hőmérséklet: 6 °C és 30 °C között.

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Szavatossági idő: 2 év.

6. Egyéb információk

A hatóanyag kapszulázott formában (99,64%-99,77%) és szabadon (0,23%-0,36%) van jelen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biocid szakvélemény száma: 413-5/2021/KBKHF
A címkefelirat tartalmazza:
BOMBEX® PEBBYS® CS rovarirtó koncentrátum vagy PESTSTOP® PERM 25 CS rovarirtó koncentrátum
vagy CHECKINSECT® CS-PRO rovarirtó koncentrátum*
II. forgalmazási kategóriájú irtószer
Hatóanyaga: 25,25% permetrin
Engedélytulajdonos: Jesmond Holding AG (Zug, Svájc)
Biocid engedélyszám:  HU-2021-MA-18-00363-0000
valamint, jelen dokumentum 3., 4. (kivéve a kiszerelésekre és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. és 6. pontjai.
*A termék címkéjén csak a releváns kereskedelmi elnevezést kell feltüntetni.

603/05/2022 ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS


	Adminisztratív információk
	1.1. A termék kereskedelmi nevei
	1.2. Engedélyes
	1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói
	1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

	2. A termék összetétele és a formuláció típusa
	2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ
	2.2. Az előállítás típusa

	3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok
	4. Engedélyezett felhasználás(ok)
	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

	6. Egyéb információk

