
A KEF-253-1l2o17 számuhatározat 1. szám melléklete

A biocid termék jeIIemz inek cisszefoglaloja

Termék neve: BRos Szrinyog- és kullancsriaszt pumpás aeroszo!

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

Engedélyszám: HU-0011309-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-2o17-MA-19-00178-0000
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Adm i nisztratív i nformáciok

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország BRoS Szrinyog- és kullancsriaszto pumpás aeroszol

EgyesÜlt Királyság Bros Mosquito and Tick Pump Spray

L.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási

Az engedélyezés dátuma

Az en ged ély léjár atának
dátuma

1.3. Biocid termékek gyárt j algy árt i

A gyárto neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

L.4. A hatoanyag (ok) gy ártoialgyártoi

BROS Sp lka z ograniczon4 odpowiedzialno ci4 sp. k.

ul. Karpia 24 61'-6L9 Poznan Lengyelország

ul. Karpia 24 61'-619 Poznaá Lengyelország

BRos Sp lka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq sp. k.

Karpia 24 6L-6L9 Poznan Lengyelország

H U-2017-MA-19-00178-0000
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Hatoanyag

A gyárto neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

23 - N, N-dietil-meta-toluamid

Clariant Corporation

625 E. Catawba Avenue Nc 28].2o Mount Holly Amerikai EgyesÜlt Államok KÜls Szigetei

2LL4 Larry Jeffers Road SC 29045 Elgin Amerikai EgyesLilt Allamok KÜls Szigetei

625 É' Catawba Avenue Nc 2812o Mount Holly Amerikai EgyesÜlt Államok KÜls Szigetei

2. A termék tisszetétele és a formuláci típusa

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

TriviáIis név lUPAc-név Funkci CAS_szám EK-szám Tartalom (%)

N,N-dietil-meta{oluamid N,N-diethyl-m-toluamide Hat anyag L34-62-3 205-L49-7 r_5

2.2. Az el állítás típusa

AL - Egyéb folyadék

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre Vonatkoz mondatok

FigyeImeztet mondatok

Óvi ntézked ésre vonatkoz
mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekekt l elzárva tartand .

H t l, Íorr Íeltiletekt l, szikrát l, nyílt lángt l és más gytijt forrástol távol tartand ' Tilos
a dohányzás'

SZEM B E rEn Ü lÉs ESETÉN : Óvatos Öbl íté s vízzel tobb percen kereszt l.Adott
esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha konnyen megoldhat ' Az oblítés folytatása.

Fokozottan t zveszélyes Íolyadék és g z.

Stilyos szemirritáci t okoz.
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A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi el írások szerint.

4. Engedélyezett Íel használás(ok)

4.L A felhasználás leírása

Felhasználás 1 _ Lakossági Íelhasználás

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beIeértve
feil dési szakaszt is)

Fel használási tertilet

Az alkalm azás modja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhasználoi kcir

Csomagolási méretek és
csomagoloanyagok

4.L.L Felhasználásra Vonatkoz specifikus el írások

].9. terméktípus - Riaszt - és csalogatoszerek (Kártev elleni védekezésre haszná|t
szerek)

Rovarriaszt szer. Csíp szrÍnyogok, kullancsok és pripossz nyogok távoltartására
alkalmas.

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

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

Simuliidae:-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsál k)-Ptipossztinyogok

Beltéri

KÜltéri

A szabadban tart zkod ember ruházattal nem Íedett b rÍelÜletére juttathat ki'

--r_00-
A riaszt szer 7 rán keresztÜl ny jt védelmet a szrinyogok csípése ellen' Bizonyos
tr pusi szÚnyogÍajok esetén a hatástartosság 5 ora.
A kullancsokat legÍeljebb 4 rán keresztÜl, valamint a p possztinyogokat legÍeljebb 8

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

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

Lakossági (nem Íoglalkozásszer )

Pumpás szÓr fejjel ellátott m anyag palackban: 25 - 25o ml toltési térfogattal.
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4.L.L Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

4.L.2 FeI hasznáIásra vo natkoz specifi kus kockázatcs kke nt i ntézkedések

4.L.3 A felhaszná!ás során valoszíníÍsíthet k zvetlen Vagy k zvetett hatások részletei, az
els segély_nyujtási el írások és a kcirnyezet védelmét célzo ovintézkedések

4.L.4 A felhaszná!ást l ftigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozo el írások

4.L.5 A felhasználást l ftigg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

5. Meta sPc felhasználására vonatkozo általános iránymutatások

5. 1. Has ználati utasítások

5.2. Kockázatcscikkent intézkedések

szabadban tartozkodásunk során viselj nk hossz11 szár nadrágot és hosszu ujj inget, ezzel csokkentve a védelemhez
szrikséges riasztÓszer mennyiségét.
A készítménnyel csak a csípésnek kitett b rfelÜletet legalább 15 cm távolságr l permetezzÜk be, kis mennyiségti riaszt szert
haszn álva (L,7 8 mgl cm2)'

Ne permetezzÜk kozvetlenÜl az arcb rre! Az arcb rt - a Szem' száj és ÍÜlek kÖrnyékének kivételével - a tenyérbe juttatott permettel
kenjLik be.

Nem szabad a riasztÓszert más készítményekkel, például naptejjel egyÜtt használni, el szor a napvéd krémet juttassuk fel a b rre,
majd 30 perc elteltével permetezhetjtik be a b rÍelÜletet a riaszt szerrel'

Bizonyos Íényez k, mint magas h mérséklet, a páratartalom és azizzadás befolyásolhatják a rovarriaszt készítmény
hatástart sSágát.
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napi egy Vagy két alkalomnál gyakrabban. A
legnagyobb száma naponta, olyan modon, hogy egyidej leg nem vihet k ab rre más termékek, például napÍényt lvéd
készítmények:
Feln tt: 136 pumpálás
Gyermek, 12 évesnél id sebb: 54 pumpálás
Gyermek, 2-I2 éves:22 pumpálás
2 éven aluli gyermeken a készítmény használata tilos. A készítményt ne permetezzukt2 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 rÍeltrletén. SérÜl vagy irritált b rre ne alkalmazzuk a Szert. Ker ljtjk a készítmény szembe, nyálkahártyára, orra, ajkakra,
sérult b rfelr]letre kerijlését. KerÜljtik a permet belélegzését.
A készítmény használata után és étkezés el tt szappanos vízzel alaposan mossunk kezet' Amennyiben a riaszt hatásra már nincs
szrlkségtjnk Vagy panasz (pl. allergiás trjnetek, b rpír stb.) jelentkezik, a kezelt b rfeltiletet mossuk le vízzel.
A készítményt csak szabadban vagy jol szell z helyiségben használjuk.
KerLiljÜk a készítmény élelmiszerrel val érintkezését' A készítményt gyermekekt l elzárva tároljuk.
A készítmény károsíthatja a m szálas anyagokat, a m anyagot, az raÜveget, a b rt és a Íestett, lakkozott felÜleteket. Természetes
anyagu Szoveteken a termék biztonságosan használhat .

A rovarriaszto 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 foldre szor dás
kockázatát.

Esetleges mérgezés vagy annak gyanÚja orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
Belé9zés esetén:

. 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 keresztÜl b vízzel, vatosan oblítse ki.

. Ha a szembe kontaktlencse Van, azt távolítsa el és folytassa a SZem további oblítését.

. Amennyiben a panasz nem enyhÜl, forduljon szakorvoshoz.
Lenyelés esetén:

. Lenyelés esetén forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
Nyílt sebre jutáskor:

. B vízzel mossa le a készítményt.

. Amennyiben a panasz nem enyhÜl, Íorduljon szakorvoshoz.
B rrel ttirtén érintkezéssel kapcsolatos kitettség:

. A szer érzékeny személyeknél irritáci t okozhat' Amennyiben irritáci lép Íel, a b rt szappannal és vízzel mossa le'

5.3. Várhat kcizvetlen Vagy k zvetett hatások részletes leírása, az els segélyny jtási
el írások és a k rnyezetvédelmi ovintézkedések

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

A termék csomagolását ne használjuk rijra semmilyen célb l' A termék kiÜrÜlt csomagol anyaga háztartási hulladékgytijt be
dobhat .

Ne Ürítse a terméket a lefoly ba.

Ne szennyezze atalajt, vizeket vagy vízÍolyásokat vegyi anyagokkal vagy elhasznált tartályokkal'

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási Íeltételek meIlett

Eredeti zárt csomagolásban, Íényt l, h t l és nyílt lángt l védve, száraz, j l szell z helyen tárolva a gyártástol számítva 3 évig
használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tÜntetni!)

6. Egyéb informáci k

oEK szakvélemény száma: DD-EPl D/5620-212016

A címkén nem kotelez en feltuntetend el írások:
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. Tilos a terméket, annak csomagol anyagát foly vízbe, csatornába juttatni, valamint a szerrel a talajt szennyeznl'

i lllT:::ilíÉffi i:::iffi :f':Tí'-9-1 !|]: ].1M.1T.l1]l-@] :::] - -- - -

lno ci4 sp. k. (Lengyelország)

valamint , jelen dokumentum alábbi pontjai: 3"  .L.(kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkoz rész) 5'1" 5'2" 5'3"

5.4., 5.5. Pontok

Fentiek mellett a készítmény osztályozásáb l ered en feltÜntetend k még a GHS02 és GHSO7 veszélypiktogramok ls'
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