
A KEF -247 -1 számŰ határozat 1 . szám melléklete

A biocid termék ielIemz inek cisszefoglal ja

Termék neve: BRos Szrinyog- és kullancsriaszt aeroszol

Termék típusa(i): 19. terméktípus - Riaszt - és csalogat szerek (Kártev ellenivédekezésre használt' szerek)

Engedélyszám: HU-0011588-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-2017-MA-19-00176-0000

ALKALMAzÁst EliínÁs



Tartalomiegyzék

Admi nisztratív i nformáci k

1.L. A termék kereskedelmi nevei L

1-.2. Engedélyes L

]-'3' Biocid termékek gyárt ja]gyártÓi L

L.4. A hatÓanyag(ok) gyártÓja/gyárt i 1

2. A termék osszetétele és a ÍormuláciÓ típusa 2

2.]-. Biocid termék Összetételére vonatkoz min ségi és mennyiségi informáci 2

2.2. Az el állítás típusa 2

3' Figyelmeztet és vintézkedésekre vonatkoz mondatok 2

4' Engedélyezett felhasználás(ok) 3

4.1.1 Felhasználásra Vonatkoz specifikus el írások 4

4.L'2 Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcsokkent intézkedések 4
4'L.3 A felhasznáIás során val szín síthet kozvetlen vagy kozvetett hatások részletei, az els segély-ny jtási el írások és a

k rnyezet védelmét célz vintézkedések 4

4.L.4 A felhasználást lÍÜgg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások 4

4.L'5 AÍelhasználástÓlfiigg en a termék tárolásifeltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett 4

5. Meta SPC Íelhasználására vonatkoz általános iránymutatások

5.]-. Használati utasítások

5.2. Kockazatcsokkent intézkedések
5.3. Várhato kozvetlen vagy kozvetett hatások részletes leírása, az els segélynyrijtási el írások és a kornyezetvédelmi

vintézkedések

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

5.5. A termék tárolási Íeltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási Íeltételek mellett

6. Egyéb informáci k

4

4

4

5

5

5

5



Ad m i n i sztratív i nformáci k

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország BRoS Szunyog- és kullancsriaszto aeroszol

Egyes lt Királyság BROS Mosquito and Tick Aerosol

t.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

Az engedélyezés dátuma

Az en ged ély léiár atának
dátuma

1.3. Biocid termékek gyárt ja/gyártoi

A gyárt neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

L.4. A hat anyag(ok) gyártojalgyárt i

BROS Sp lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 sp. k.

ul. Karpia 24 6I-619 Poznaí Lengyelország

ul. Karpia 24 6L-6L9 Pozna Lengyelország

Név BROS Spolka z ograniczon4 odpowiedzialnosci4 sp. k.

Cím Karpia 24 6L-6L9 Poznan Lengyelország

HU-001r_588-0000

H U-201-7-MA-L9-001_76-0000

20L6-O7-20

2026-07-06
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Hat anyag

A gyárt neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

23 - N,N-dietil-meta-toluamid

Clariant Corporation

625 E' Catawba Avenue Nc 2812o Mount Holly Amerikai Egyesult Államok KÜls Szigetei

27L4 Larry Jeffers Road SC 29045 Elgin Amerikai Egyestilt Allamok Krlls Szigetei

625 E. catawba Avenue Nc 2812o Mount Holly Amerikai EgyesÜlt Államok Krjls Szigetei

2. A termék cisszetétele és a formuláci típusa

2.L. Biocid termék sszetételére Vonatkoz min ségi és mennyiségi informáci

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

N,N-dietil-meta-toluamid N,N-diethyl-m-toluamide Hat anyag L34-62-3 205-L49-7 15

2.2. Az el állítás típusa

AE - Aeroszol

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre Vonatkoz mondatok

Figyelmeztet mondatok

Óvi ntézkedésre vonatkozo
mondatok

orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekekt l elzárva tartand .

H t l, forro ÍellileteK l, szikrát l, nyílt lángt l és más gyujtoforrástol távol tartand . Tilos
a dohányzás'

Tilos nyílt lángra vagy más gytijt forrásra permetezni.

T zveszélyes aeroszol.

Az edényben t lnyomás uralkodik: h hatására megrepedhet

Stilyos szemirritáci t okoz.
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Ne lyukassza ki vagy égesse el' még használat után sem'

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos Öblítés vízzel tobb percen kereszttjl'Adott
esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha konnyen megoldhat . Az Öblítés folytatása'

NapÍényt l védend ' Nem érheti 50" C|L22"F h mérsékletet meghalad h .

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.L A Íelhasználás leírása

Felhasználás 1 _ Lakossági felhasznátás

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Cé!organizmus(ok) (beleértve
fejl dési szakaszt is)

Felhasználási tertilet

Az alkalm azás modja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhasznál i kcir

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

]_9. terméktípus - Riaszt _ és csalogat szerek (Kártev elleni védekezésre használt
szerek)

Rovarriaszt szer' Csíp sz nyogok, kullancsok és ptipossz nyogok távoltartására
alkalmas.

Metastigmata (lxodida):-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sÖk (pl. rágcsál k)_Kullancsok

Culicidae:-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsál k)-Csíp szrinyogok

Simuliidae:-lvarérett egyedek| Rovarok, eml sok (pl' rágcsál k)-Puposszrjnyogok

Beltéri

KÜltéri

A szabadban tart zkod ember ruházattal nem fedett b rÍeltiletére juttathat kí.

--l_00-
A riaszt szer 7 rán keresztÜl ny jt védelmet a szrinyogok csípése ellen. Bizonyos
tr pusi szunyogÍajok esetén a hatástart sság 4 ra.
A kullancsokat legÍeljebb 4 orán keresztÜl, valamint a puposszunyogokat legfeljebb 8

rán kereszttil tartja távol.
Feln ttek a készítményt napi egy Vagy két alkalomnál gyakrabban ne használják.

2 - 12 éves gyermekek esetében a készítmény alkalmazása naponta legÍeljebb egyszer
torténjen.

Lakossági (nem Íoglal kozásszer )

Alumínium vagy acél aeroszol palackban: 50 - 250 mltoltésitérfogattal
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4.L.L Fe! használásra vo natkoz s pecifi kus el írások

4.L.2 Felhasználásra vonatkozo specifikus kockázatcscikkent intézkedések

4.L.3 A felhasználás során valoszín síthet kcizvetlen Vagy k zvetett hatások részletei, az
els segély_ny jtási el írások és a k rnyezet védelmét célz ovintézkedések

4.L.4 A felhasználástol f gg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozo el írások

4.L.5 A felhaszná!ástol frigg en a termék tárolási feltételei és eltarthat ságl ideje szokásos
tárolási feltételek melIett

5. Meta sPc feIhasználására vonatkoz általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

5.2. Kockázatcscikkent intézkedések

A szabadban tart zkodásunk során viseljÜnk hosszti száru nadrágot és hosszti ujjÚ inget' ezzel csokkentve a védelemhez
szÜkséges riaszt szer mennyiségét.
A készítménnyel csak a csípésnek kitett b rfelriletet legalább 1-5 cm távolságrÓl permetezzÜk be, kis mennyiség riasztÓszert
használva (L,78 mg/cm2). Ne permetezztlk kozvetlenÜl az arcb rre| Az arcb rt - a szem, száj és Íulek kornyékének kivételével- a
tenyérbe juttatott permettel kenjÜk be'
Nem szabad a riasztoszert más készítményekkel, például naptejjel egyÜtt 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 rfeluletet a riaszt szerrel.
Bizonyos Íényezok, mint a magaS hŐmérséklet, a páratartalom és az izzadás beÍolyásolhatják a rovarriaszt készítmény
hatástart sságát'
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gyakÍabban' A kÖvetkez , naponta és másodperc
rápermetezési id ket ne lépje tÚl:

Feln tteknél: 29 másodperc
]_2 éves gyermekeknél: 11- másodperc
2-L2 éves gyermekeknél: 5 másodperc
2 éven aluli gyermeken a készítmény használata tilos. A készítményt ne permetezzÜk 1'2 évnél Íiatalabb gyermekek tenyerére.
A riasztoszert terhes és szoptat s 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. Keruljtik a készítmény szembe, nyálkahártyára, orra, ajkakra,
sérijlt b rÍelÜletre kerÜlését. KerÜljtik a permet belégzését'
A készítmény használata után és étkezés el tt szappanos vízzel alaposan mossunk kezet' Amennyiben a riaszt hatásra már nincs
szÜkségunk Vagy panasz (pl. allergiás tt]netek, b rpír stb.) jelentkezik, a kezelt b rÍelriletet mossuk le vízzel'
A készítményt csak szabadban vagy j l szell z helyiségben használjuk' KerÜljÜk a készítmény élelmiszerrel valo érintkezését.
A készítményt gyermekekt l elzárva tároljuk. A készítmény károsíthatja a m szálas anyagokat, a m anyagot, az ÓraÜveget, a b rt
és a festett, lakkozott ÍelÜleteket. Természetes anyagri szÖveteken a termék biztonságosan használhato.
A rovarriaszt szer keser ízanyagot tartalmaz, mely megakadályozza a készítmény véletlen emberi fogyasztását.
Óvatosan járjon el a termék használatakor, hogy a lehet legkisebbre csokkentse a freccsenés, csepegés és/vagy ÍÖldre szÓrÓdás
kockázatát.

5.3. Várhat kcizvetlen vagy kcizvetett hatások részIetes Ieírása, az els segélynyujtási
el írások és a k<irnyezetvédelmi ovintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyan ja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
Be!égzés estén:
o Menjen ki szabad leveg re és helyezkedjen elolyan helyzetben, hogy konnyen tudjon lélegezni'
o Panasz jelentkezésekor Íorduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:
. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztÜl b vizzel, vatosan oblítse ki'
o Ha a szemben kontaktlencse Van, azt távolítsa el és Íolytassa a szem további oblítését.
o Amennyiben a panasz nem enyhÜl, Íorduljon szakorvoshoz.
Lenyelés esetén:
o Lenyelés esetén Íorduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét Vagy biztonsági adatlapját.
Nyílt sebre jutáskor:
o B vízzel mossa le a készítményt.
o Amennyiben a panasz nem enyhÜl, forduljon szakorvoshoz.
B rreI ttirtén érintkezéssel kapcsolatos kitettség:
. A Szer érzékeny személyeknél irritáci t okozhat. Amennyiben irritáci lép Íel, a b rt szappannal és vízzel mossa le.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatIanítására Vonatkoz el írások

A termék csomagolását ne használjuk ujra semmilyen célb l. A termék kiÜrÜlt csomagoloanyaga háztartási hulladékgytlijt be
dobhat . Ne Ürítse a terméket a lefoly ba. Ne szennyezze a talajt, vizeket vagy vízfolyásokat vegyi anyagokkal vagy elhasznált
tartályokkal'

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

Eredeti ZáÍt csomagolásban, Íényt l, h t l és nyílt lángt l védve, száraz, jol szell z helyen tárolva a gyártástÓl számítva 3 évig
használhato Íel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tÜntetni!)

6. Egyéb informáci k

száma'. DD-EPl D/5619_2/

A címkén nem kotelez en Íeltuntetend el írások:

. Tilos a terméket, annak csomagol anyagát foly vízbe, csatornába juttatni, valamint a szerrel a talajt szennyezni.

. A kiÖmlott terméket Íel kell ítatni erre alkalmas anyaggal (pl' száraz homok, Íorgács, stb')
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A címkefelirat tartalmazza:
BRos SzrÍnyog- és kullancsriaszt aeroszol
l t l. forgalmazási kateg riáj 11, szabadforgalm riaszt szer
Hat anyaga: L5,0o/o dietil-toluamid (DEET)
Engedétytulaidonos: BRos Sp lka z ograniczonq odpowiedzialno cia sp. k. (Lengyelország)
oTH en gedélyszám : HU-2017-MA-19-00176-0000

valamlnt, jelen dokumentum a!ábbi pontjai: 3., 4.L. (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkoz rész) 5.1., 5.2.,

5.3., 5.4.,5.5. pontok
Fentiek mellett a készítmény osztályozasáb l ered en felttintetend k még a GHS02 és HGS07 veszélypiktogramok is.
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