
A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Ben's 30 kullancs- és szúnyogriasztó aeroszol (pumpás)Termék neve:

Termék típusa(i): 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0011371-0000

Engedélyszám: HU-2017-MA-19-00180-0000
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Ben's 30 kullancs- és szúnyogriaszó aeroszol (pumpás)

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
Laboratorio Chimico Farmaceutico A.Sella srl

Via Vicenza 67 36015 Schio Olaszország

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2017-MA-19-00180-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0011371-0000

Az engedélyezés dátuma 01/08/2016

Az engedély léjáratának
dátuma 26/07/2026

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve Tender Corporation

A gyártó címe

Gyártási helyek

106 Burndy Road NH 03651 Littleton Egyesült Államok

106 Burndy Road NH 03651 Littleton Egyesült Államok

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve Clariant Corporation

A gyártó címe

Gyártási helyek

625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Egyesült Államok

2114 Larry Jeffers Road SC 29045 Elgin Egyesült Államok

625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Egyesült Államok

Hatóanyag 23 - N,N-dietil-meta-toluamid

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 (%)

N,N-dietil-meta-toluamid N,N-diethyl-m-toluamide Hatóanyag 134-62-3 205-149-7 30

2.2. Az előállítás típusa

Felhasználásra kész oldat

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Súlyos szemirritációt okoz.

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Citromfű illóolaja-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Gyermekektől elzárva tartandó.

Az eredeti csomagolásban tartandó.

A permet belélegzése tilos.

Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
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Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

LENYELÉS ESETÉN:A szájat ki kell öblíteni.TILOS hánytatni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott
esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Szúnyogok és kullancsok - lakossági - beltéri és kültéri felhasználás

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

Rovarriasztó szer. Csípőszúnyogok és kullancsok távoltartására alkalmas.Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Culicidae:
Közhasználatú név: Csípőszúnyogok
Fejlődési szakasz: kifejlett rovarok

Tudományos név: Ixodidae:
Közhasználatú név: Kullancsok
Fejlődési szakasz: kifejlett rovarok

Felhasználási terület
Beltéri

Kültéri

Szabadban vagy jól szellőző helyiségen használható.

Az alkalmazás módja(i)
Módszer: Fújás
Részletes leírás:
A szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:
A készítményt 0,80 mg / cm2 mennyiségben kell a bőrre felvinni.
A riasztószer 5 órán keresztül nyújt védelmet a szúnyogok csípése ellen. A kullancsokat
4,5 órán keresztül tartja távol. Felnőttek és 2-12 éves gyermekek a készítményt ne
használják napi egy alkalomnál gyakrabban.

Felhasználói kör Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Pumpás szórófejjel ellátott műanyag palackban: 37 ml vagy 100 ml töltési térfogattal.
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4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

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

-
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5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

A készítményt csak szabadban vagy jól szellőző helyiségben használjuk.
A szabadban tartózkodásunk során viseljünk hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez
szükséges riasztószer mennyiségét. 
A készítménnyel csak a csípésnek kitett bőrfelületet legalább 15 cm távolságról permetezzük be, kis mennyiségű riasztószert
használva (0,80 mg/cm2). 
A bőrre történő fújások száma naponta ne lépje túl:
-> felnőtteknél: 58-> 12 évnél idősebb gyermekeknél: 23-> 2-12 éves gyermekeknél: 9->2 éven aluli gyermeken a készítmény
használata tilos. 
Ne permetezzük közvetlenül az arcbőrre! Az arcbőrt – a szem, száj és fülek környékének kivételével – a tenyérbe juttatott permettel
kenjük be. 
Nem szabad a riasztószert más készítményekkel, például naptejjel együtt használni. Amennyiben a rovarriasztót napvédő krémmel
együttesen szeretnénk használni, először a napvédő krémet juttassuk fel a bőrre, majd 30 perc elteltével permetezhetjük be a
bőrfelületet a riasztószerrel.
Bizonyos tényezők, mint a magas hőmérséklet, a páratartalom és az izzadás befolyásolhatják a rovarriasztó készítmény
hatástartósságát.

A készítmény használata után és étkezés előtt szappanos vízzel alaposan mossunk kezet. 

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A készítményt ne használjuk napi egy alkalomnál gyakrabban.
A készítményt ne permetezzék 12 évnél fiatalabb gyermekek tenyerére. 
A riasztószert terhes és szoptatós nők nem használhatják. 
Ne alkalmazzuk a készítményt testhajlatokban, például a hónalj és térdhajlat bőrfelületén.
Sérült vagy irritált bőrre ne alkalmazzuk a szert.
Kerüljük a készítmény szembe, nyálkahártyára, orra, ajkakra, sérült bőrfelületre kerülését. Kerüljük a permet belégzését.
Amennyiben a riasztóhatásra már nincs szükségünk vagy panasz (pl. allergiás tünetek, bőrpír stb.) jelentkezik, a kezelt
bőrfelületeket mossuk le vízzel.
Kerüljük a készítmény élelmiszerrel való érintkezését. A készítményt gyermekektől elzárva tároljuk.
Vigyázzon arra, hogy a termék felvitele során a lehető legkevesebb fröccsenés, csöppenés és/vagy fújás érje a talajt!
A készítmény károsíthatja a műszálas anyagokat, a műanyagot, az óraüveget, a bőrt és a festett, lakkozott felületeket. Természetes
anyagú szöveteken a termék biztonságosan használható.
A rovarriasztó szer keserű ízanyagot tartalmaz, mely megakadályozza a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

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

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
Belégzés estén:
● Menjen ki szabad levegőre és helyezkedjen el olyan helyzetben, amiben a légzés nem jelent nehézséget.
● Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:
● A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
● Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését.
● Amennyiben a panasz nem enyhül, forduljon szakorvoshoz.
Lenyelés esetén:
● Lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni, tilos hánytatni. Forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy
biztonsági adatlapját.
Nyílt sebre jutáskor:
● Bő vízzel mossa le a készítményt.
● Amennyiben a panasz nem enyhül, forduljon szakorvoshoz.
Bőrrel való érintkezés esetén:
● Érzékeny egyének számára irritációt okozhat. Irritáció esetén mossa le bőrét vízzel és szappannal!
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5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a
csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a
helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék
maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.
Ne ürítse a terméket a lefolyóba.
Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizeket!

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolandó. Fagytól óvjuk!
Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Szavatossági idő: 3 év.

6. Egyéb információk

biocid szakvélemény száma: 9876-16/2020/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:
Ben’s 30 kullancs- és szúnyogriasztó aeroszol (pumpás)
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer
Hatóanyaga: 30% DEET (dietil-toluamid)
Engedélytulajdonos: Laboratorio Chimico Farmaceutico A.Sella srl (Schico, Olaszország)
Engedélyszám: HU-2017-MA-19-00180-0000
valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2., 5.3.,
5.4., 5.5. pontok
Fentiek mellett a készítmény osztályozásából eredően feltüntetendő még a GHS07 veszély piktogram is.
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