
A KEF-252-1l2o17 számu határozat 1. számu melléklete

A biocid termék iellemz inek cisszefoglaloja

Termék neve: BRos Max sz nyog_ és kullancsriaszt aeroszol

Termék típusa(i): 1-9. terméktípus - Riaszt - és csalogat szerek (Kártev ellenivédekezésre használt
szerek)

Engedélyszám: HU-0010443-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: H.J-2oL7-MA-19-oo177-0000
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Admin isztratív i nformáci k

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország Bros Max sz nyog- és kullancsriasztÓ aeroszol

EgyesÜlt Királyság Bros mosquito and tick aerosol max

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és cí

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási

Az engedélyezés dátuma

Az en ged ély léiár atának
dátuma

1.3. Biocid termékek gyárt ja/gyártoi

A gyárt neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

L.4. A hat anyag(ok) gyártoialgyárt i

BROS Sp lka z ograniczon4 odpowiedzialno5ciq sp. k.

ul. Karpia 24 6I-679 Pozna Lengyelország

ul. Karpia 24 6t-6t9 Pozna Lengyelország

me

Név BROS Spolka z ograniczon4 odpowiedzialno ciE sp. k.

Cím Karpia 24 6L-6I9 Poznan Lengyelország

HU-00L0443-0000

HU - 20 L7 - M A- 19 - OO 77 7 - 00 0 o

20L6-O7-27
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Hat anyag

A gyárto neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

23 - N, N-dietil-meta-toluamid

Clariant Corporation

625 E. catawba Avenue Nc 28L20 Mount Holly Amerikai Egyestilt Allamok KÜls Szigetei

2L1,4 Larry Jeffers Road SC 29045 Elgin Amerikai Egyesrilt Allamok Krlls Szigetei

625 E' Catawba Avenue Nc 28120 Mount Holly Amerikai EgyesÜlt Allamok KÜls Szigetei

2. A termék cisszetétele és a formuláci típusa

2.L. Biocid termék cisszetételére vonatkozo min ségi és mennyiségi informáci

Triviális név lUPAC-név Funkci CAS-szám EK_szám Tartalom (%)

N,N-dietil-meta-toluamid N,N-diethyl-m{oluamide Hatoanyag L34-62-3 205-L49-7 25.77

2.2. Az el állítás típusa

AE - Aeroszol

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre Vonatkoz mondatok

FigyeImeztet mondatok

Óvi ntézkedésre Vonatkozo
mondatok

orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét'

Gyermekekt l elzárva tartando.

H t l, Íorro felÜletekt l, szikrátol, nyílt lángtol és más gyujt Íorrástol távol tartando. Tilos
a dohányzás.

T Űzv eszély es aerosz o l.

Az edényben tulnyomás uralkodik: h hatására megrepedhet

Stilyos szemirritáci t okoz'

Artalmas avízi él világra, hosszan tart károsodást okoz.
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Tilos nyílt lángra vagy más gytijt forrásra permetezni.

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

SZEM B E KERÜ LÉS ESETÉN : Óvatos Öbl ítés vízzel tobb percen keresztul.Adott
esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha konnyen megoldhato. Az oblítés Íolytatása.

N apÍényt l védend . Nem érheti 50" C l L22"F h mérsékletet meghalad h .

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi el írásoknak megÍelel en.''

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.L A felhasználás leírása

Felhaszná!ás 1 - Lakossági felhasználás

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
Íejl dési szakaszt is)

Felhasználási terÜlet

19. terméktípus - Riaszt - és csalogat szerek (Kártev elleni védekezésre használt
szerek)

Rovarriaszt szer. Csíp sz nyogok, kullancsok és pripossz nyogok távol tartására
alkalmas.

Metastigmata (lxodida)::-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sÖk (pl' rágcsálok)-Kullancsok

Culicidae:-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsálÓk)-Csíp szÚnyogok

Simuliidae:-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sÖk (pl. rágcsálok)-Ptipossztinyogok

Beltéri

KÜltéri

A szabadban tart zkod ember ruházattal nem fedett b rÍeltjletére juttathat ki. -

--r.00-

A riaszt szer 8 orán keresztÜl nyujt védelmet a szunyogok csípése ellen. Bizonyos
trÓpusi sz nyogÍajok esetén a hatástart sság 5,5 ra'
A kullancsokat legfeljebb 5 orán kereszttil, valamint a p posszunyogokat legÍeljebb B
orán kereszttil tartja távol.
Feln ttek a készítményt ne használják napi egy Vagy két alkalomnál gyakrabban'

2-L2 éves gyermekek esetében a készítmény alkalmazása naponta legfeljebb egyszer
torténjen.

Lakossági (nem ÍoglalkozásszertÍ)

Az alkalm azás m dja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhaszná! i kcir
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csomagolási méretek és
csomagoloanyagok

Aeroszol palack, alumínium, acél , 50 - 250 ml

4.L.L FeIhasználásra Vonatkoz specifikus el írások

4.L.2 Felhaszná!ásra vonatkozo specifikus kockázatcscikkent intézkedések

4.L.3 A felhasználás során val színíÍsíthet k zvetlen Vagy k zvetett hatások részIetei, az
els segély-nyrijtási et írások és a k rnyezet védelmét célzo ovintézkedések

4.L.4 A feIhasznátástol ft'igg en a termék és csomagolása biztonságos ártaImatlanítására
vonatkoz el írások

4.L.5 A felhasználástol Ítigg en a termék tárolási Íeltételei és eltarthatosági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

5. Meta sPc felhasználására Vonatkozo áItalános iránymutatások

5.1. Használati utasítások
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A szabadban tartÓzkodásunk sor száru nadrágot és inget, ezzel csokkentve a védelemhez

szÜkséges riaszt szer mennyiségét'
A készíIménnyel csak a csípésnek kitett b rfelÜletet legalább ]-5 cm távolságrol permetezzÜk be, kis mennyiség riasztoszert

használva (L,7 8 mgl cm2).
Ne permetezzukkozvetlenÜl az arcb rrel Az arcb rt- a SZem, száj és ÍÜlek kÖrnyékének kivételével_ a tenyérbe juttatott permettel

kenjÜk be'
Nem szabad a riaszt szert más készítményekkel, például naptejjel egytitt használni. Amennyiben a rovarriaszt t napvéd krémmel
egyÜttesen szeretnénk használni, el szor a napvéd krémet juttassuk Íel a b rre' majd 30 perc elteltével permetezhetjuk be a
b rÍelÜletet a riasztoszerrel.
Bizonyos tényez k, mant a magas h mérséklet' a páratartalom és azizzadás beÍolyásolhatják a rovarriaszt készítmény
hatástart sságát'

5.2. Kockázatcscikkent intézkedések

A készítményt ne használjuk napi egy Vagy két alkalomnál gyakrabban.
A kovetkez , naponta és másodpercekben értend rápermetezési id ket ne lépje t l:

feln tteknél: 17 másodperc
L2 éves gyermekeknél: 7 másodperc
2-L2 éves gyermekeknél: 3 másodperc
2 éven aluli gyermeken a készítmény használata tilos. A készítményt ne permetezzuk L2 évnél Íiatalabb gyermekek tenyerére'
A riaszt szert terhes és szoptatos n k nem használhatják' Ne alkalmazzuk a készítményt testhajlatokban, például a h nalj és
térdhajlat b rÍelÜletén'
SérÜlt vagy irritált b rre ne alkalmazzuk a szert.
KerÜljÜk a készítmény szembe, nyálkahártyára, orra, ajkakra, sér lt b rfelÜletre kerÜlését' KerÜljtik a permet belégzését.
A készítmény használata után és étkezés el tt szappanos vízzel alaposan mossunk kezet' Amennyiben a riaszt hatásra már nincs
sztikségÜnk Vagy panasz (pl. allergiás tÜnetek, b rpír stb.) jelentkezik, a kezelt b rfelÜletet mossuk le vízzel.
A készítményt csak szabadban vagy j l szell z helyiségben használjuk.
KertiljÜk a készítmény élelmiszerrel val érintkezését' A készítményt gyermekekt l elzárva tároljuk'
A készítmény károsíthatja a mrjiszálas anyagokat, a mtianyagot, az raÜveget, a b rt és a Íestett, lakkozott ÍelÜleteket. Természetes
anyagu szoveteken a termék biztonságosan használhato.
A rovarriasztÓ szer keser ízanyagot tartalmaz, mely megakadályozza a készítmény véletlen emberi Íogyasztását.
ÓVatosan járjon el a termék használatakor, hogy a lehet legkisebbre csokkentse a Íreccsenés, csepegés és/vagy Íoldre sz r dás
kockázatát.

5.3. Várhato kcizvetlen vagy k zvetett hatások részletes leírása' az els segélyny jtási
el írások és a ktirnyezetvédelmi vintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanÚja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
Belégzés estén:
Menjen ki szabad leveg re 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 keresztril b vízzel, ovatosan Öblítse ki.

Ha a szemben kontaktlencse Van, azt távolítsa el és folytassa a SZem további oblítését.
Amennyiben a panasz nem enyhril, Íorduljon szakorvoshoz.
Lenyelés esetén:
Lenyelés esetén Íorduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
Nyílt sebre jutáskor:
B vízzel mossa le a készítményt.
Amennyiben a panasz nem enyhtll, Íorduljon szakorvoshoz.
B rrejutáskor:
A szer érzékeny személyeknél irritáci t okozhat. Amennyiben irritácio lép Íel a b rt szappannal és vízzel mossa le.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártaImatlanítására Vonatkozo el írások

A termék csomagolását ne használjuk rljra semmilyen célbol. A termék kiÜrÜlt csomagolÓanyaga háztartási hulladékgytlíjt be
dobhat , a hulladékká vált riaszt szerÍ veszélyes hulladékként kell kezelni.
Ne Ürítse a terméket a lefolyoba' Ne szennyezze aIalalt, vizeket vagy vízÍolyásokat vegyi anyagokkal vagy elhasznált tartályokkal'

201-7-0L-LO
ALKALMAZÁsl ELŐíRÁS



5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos táro!ási feltételek mellett

6. Egyéb informáci k

Eredeti, zárt csomagolásban, fényt l' h t l és nyílt lángtol védve száraz, j l szell z helyen tárolva a gyártást l számítva2 évi
használhat fel.
(A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon Íel kelltÜntetni!)

oEK szakvéleménv száma: DD-EPlD/5618-21201'6

A c ímkefel i r at tarIalmazz a:
BRos Max Szunyog_ és kuIlancsriaszt aeroszol
lll. forgalmazási kateg riájti, szabadÍorgalmri riaszt szer
Hat anyaga : 25,77o/o dietil-toluamid (DEET)
Engedélytulajdonos: BRoS Sp lka z ograniczonq odpowiedzialnoéci4 sp' k. (Lengyelország)
oTH engedéIyszám: HU-201-7-MA-19-00177-0000
va!amint jeIen dokumentum alábbi pontjai:
3., 4.L. (kivéve kiszere!ések és csomagol anyagokra vonatkoz rész| 5.L.,5.2.,5.3., 5.4., 5.5. pontok

Fentiek mellett a készítmény osztályozásáb l ered en Íelttintetend k még GHs02 és GHS07 veszély piktogramok is.

Akérelmez nek be kell ny jtania a szobah mérsékleten kereskedelmi kiszerelésen tcjrtén , a megadott eltarthat sági id re
vonatkoz an a termék fizikai és kémiai tulajdonságainak megÍelel ségét bizonyít - az Eur pai Vegyianyag-Ügynokség 2oI3
jÚliusában kiadott tmutatoja alapján végzett - stabilitási vizsgálatokat a Magyar Biocid Kompetens Hat ság részére legkés bb
;Úlius 6-ig. Az osszes releváns tulajdonságot meg kell határozni, a stabilitásvizsgálatot megel z en és kovet en Ís, illetve
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