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3o5 Noú HÚlon AV€nUé M]ch !aí 48441 HÜbol Béach É9yesÜh Álamok

3o5 N onh H!.on Avenue M ch oan 43441 Halbo. Béach Eoyésolt Álafnok
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2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó min6ségi és mennyiségi lnÍoímáció

Funkció cAs.62ém EK-szám Tarblom (%)

spinosadsamixfuíeoí
5e95 % soinosyn A and Hatóayag 16!3l6"95_a 43,|_30G1

12_B!ízizoüázol'3(2H} TanósÍlószelké 263+a3.5 22$72a'g

2.2. Az előállÍtás típusa

sc. szuszp€niió koncénváfum (= Íolyékony koncenlÍátlm)

3. Figyelmeztetó és óvinlézkedésekÍe vonatkozó mondatok

Fioyelm€ztotó mondalok

ÓvinlézkedésÍe vonatkozó

Naqyo. mérgezó á vÍzi élóviláqta'

Nalyon méÍqeió á !'ízi élóvltáola' h;gs,an lanó kárc$dást okoz'

1 2.BenzEo1i4ol.3(2H)-oFt ianahÚ' Allelg ás reakciól v{üal ki,

Ké'!ln kell & anyalnak a köÍny€zelbe va]ó kiiutásáL

védókesáyű h6ználala kÖtelezÚ'

ÍNém meoíeleló széllózés ;eén] léqzésvédelém kólele?ó'

20L?-1147 ALKALMAZÁsl ELóÍRÁs

W



A kió6l0í anyagot ó33u e k€l eyojlenl'

A ianabm elhe lyiz éso h ulladékként ol sz áqos €ló kágo kna* meolelélóen 
' '

Á €dény elhely€zése hu|ladékté.Í: ols'áoos elóÍ!ásohak meol€l€|óen''

4. Engedélyezett telhasználás(ok)

4.1 A íelhastnálás leilága

F€lhasznáás 1- Foglal kozásszé Iű felhaslnáás

Teíméktípus

Az enged ély€zett Íélhasznáás
pontos leírásá, dnennyiben
indokolt

céloÍgenizmus(ok} (belééfi e
íejlódési szakaszt is}

Felhasznallsi leÍÜlet

Az a]kalma'ás módiá(l)

A ÍélhasznállÍs ménéka és
gyakoÍisága

dlL lé!!$lzJt!!t!5_stállr']fu!$!É!'
30 ml Eleclol lovalinó koncénlíálumot keve4ük 05szé 13 36 l vÍz.eli' A pe.metezéssel
l€2elendó lela'la íné.ele 5oo m2
ÁbElo&itflllén
m niEÉcror róvamo tomntraunol kew|Ük o$ze 9'18l vÍ.!él'' A pe'aepzésiél
ka2elendóJelolet méléE 250 m2
üAdá!ÉÚaÜffsEÉfl
30 mlElehr lov&inó ko.@nÍálumol ke@r0k ós.ze 3'5-7 ! vÍztar. Ném
lololelkezelést' hÚ.h lés. és rep.déske2élésl' valMjnt ketíelkézeléí véq'ü.k A

16' léÍhékíous - RovaÚló és aikarló szeÍek' vsi'rrÍnt má5 lzeh!ábÚak eleni
használszarck (Káneví ellen vádékozés€ h6zááI szerék)

A2 Él.cror ÍtMúó kDnB{Íált!Í á éls.€ryezad( cú2i lé!y' szL].oí'yc istálldélv'
.lomboqál' madáíéloalka) áíláImának meoelótését€, ill€le moos'onterésété
hasznámdó zán lélékten szálvEfuha, s.nés' balom'i ]nténzív Lnásáé szolqáLó

épl'llélekb€n'

stomxvs calcúAns.Fi.la| és i!z! éÉt eqyé&k'szuonyos isráóléoy

Mulcs dom6ticá.F atál ós jvaÍérc'í €!:'€dék Házi lé9y

Alphhob us d apo nus_FialaI & ivÜóEtt €oy€dek.Aohbo!'

o€lfu ny$us o.llináeFiaEl és h/a'fu elyerbk-Madáí€riiaíro

;ffi|p"-"t"'é*

Pemetezéssel ónénó ovannás: 
'élÚlelkezelós, 

tés. és Íep€désle2elés' keÍ.ckezelér
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F€lhasználói kór

csomaqolási mérelek és
csqmaoolóanyagok

perutezést úay vélezzok, hoqy á mÚnk oldat né Ío ylon lé' llányéÍték 50 ml

'A JDÍen'vileo ó ÍeIUH leíólonseoéollioa oagryobbleíózonség *e(én <w\ebb
v'b.n +l cida.l a le.mekeL hogy d hEloanyao MgeaDb ko1.enÍáÜóoÚ JJlson 3

AElis&Dda&zdésa

A í.u i9tencia kialakulásána'k késlehe!ése éídekóben a2 adot he{yen érente le9Íeljebb
s kézélés a]káImMÁsa É!sol_aó. .s l os cs.,l4en@n' & eló l aJkdfa2ós dólso\al'
A le2l\zEnc are9l€lretéi áÍde{ébén lelva]tva a]k''@.u< a Elecro' rovar'ró
konce.vá]í]mol (helóa.yao a sp]fusad) és más' at1ól élléíó ké niai csopo.lbá laltozó

Fíolól|.ozásszsi le hóznaIó

NoPE jlakon' 237 ml és 1000 m

4'1.1 FelhasznáásÍa vonalkozó spéciÍikus slőíÍások

4'1'2 Félhaszná|ás]a vonatkozó speclÍlkus kockázatcsökkentő lntézkedések

ÁrTjedoaiMiÍóloncen'-iáEmóaí'2el tóíénő lrÍgftás tlán. p.máezéssel kell k]uttaBÍ' A te.mék allalanos le
illetve lós_ és .epÉdéskézelésÍe alkal@haú' eÉ9' llletve b{orlfió akb válffi nt szaM.sm&ha istálókbÚ'
Á''il,"l.ó oir Ji.a'aro* 

"ton 
u pelmétezó ú9ülék ianáyál é5 

'úvókáját 
m6s!k ld és a íovaÍiltó koncéntálumo1 alapos

fe|| A pétírÉEzó készülék !ánályá1 íéllg lollsok lél vluel mald adjuk hozzá & aláólriakba. elóir| rennyisé!Ú k@cénráumol' En
kówúe. rolEJl lel a pF'TélB?ól a k'váí té/ooara má.d á ápo 'f kBvPiol. ossre a Tunkaoldalol'
Ko'elóndó telolélek kó.lewk géílil

1' Há2i légy és szuíÓn}6s islálólé{ry esetén
A legyék ;heóhéleí ke ké.elíi külÖrrs d<inEnek a2 oldallaldl' e 4ófé 'á[ 

llM a I e' Ésu laérendál lele|én levó léiÜlétek
pgímezésélo' Á oe'TeÉz€5l a Foeeli ó'áro k ll elvége' 1 d lelvel "kiv'lósfuak l'é.dete .lrfi'

xézelnl keii a padozatot Ídként 4 eteró beÍéndezésék és a ilalók vagy ivólLzoi íoloálaÚ beÍendezésék kÖíolí !]léNe ááíi
leíi]lebt' a Hákat é5 a Eróoerendákat' Pemetezn kel l továbbá a sziodelé* k kotülL lepedé seke|' va]an'nl a:okat a ieÍületékét'

alrol d alombogáI ós láNái jglénléi€ észlelheÉ, il e$€ lyanfthaló'

A madándoalkák rcitóz ködó és pihe n ó helyelt (p! kenécek lepedések Vagy hasad ékok. továbbá sd kok' szegé l'€ k' p ete me k) 
'!álÚh| frjnden oÚ;n rcnulási (írcnalal is' mdyen & alkák d á]labkal méokÓzelftik' Az atkÉú bú\óhelyeiré anni peífrelél

Jutassunk, ámerr' a lanóz kÓ dásl helynkd telj€se i átn ed@s lÚ ' TilÓs a @lméket közEtle nol álata péílheteznil
ara' hoov á Eémedé á k ze]t 

'elo]e1ekól 
ne 

'oly]on 
le. Üqyeljonk dra ls' holy á takarmántl' d ivóvze|,

. Á2 elóíÍt.lozÍrczást be keD lanan '

. Ne hsznája (hloÍron fiaÉtba sem) áuatokon' A2 ála1okat a ké'élés id€jéÍe nem szokéoes elá@lítan]' donban a tolásokat
a ld.tés €ló1i 6e iefoÉjténi' A lójunatáskol oq!€len áÍa' hÓoy a penét d á]lalÓkÍá né k€íüljö.'

' Uoyeljén ará' hooy olakÜÍánv e l!Óvtr llAlve ü e'Hré'ildlÓ oet€;delé'e<ne sFnn'/elóoFne4

. Üqye!én eÍá. hogy a petmetlé a kezeL ÍelÜlelélen né lolylon meo'

. A (éÍmékke{ szennyezó;ff la]4l és s2ennyvizel' a taIajlakó és úz szeNezetek úddne édel€bm zóIr tláayaléla*óbán kell
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' A kés2ínnénÍ élóuzbé. csátoínába' tal4ba i!üalni lilos'

. Ne alkalmarza krdképzé*e' ilietve léglélkezelésre'

. Ne kéWíje rssze más készllhényel*el á p€métézóqépben'

. Á késziBrÉny lr6zná]ala ulán freleo, széppanG vÍzzel alaposan kezel kell .^osril

. ÉlelÍisletól és takaÍnúnytól elkolÓnllve. gyermek é5 nem célszeNézá á lalok állál hozzó nem |éúetó. száre, hi'vós helyen'

41.3 Á felhasználás 9orán valószÍnűsítliető közvet|en vagy közvetett hatások Íészletei, az
elsősegély-nyújtási elóÍrások és a környezet védelmét célzó óvintézkedéEek

4.1.4 A 
'elhasználástól 

Íirggően a teÍmék és csomegolása biztonságos ánalmatlanításáre
voíatkozó élóÍÍá5ok

41.5 A Íélhasználástó| Íuggóen atermék tárolási íeltételei és eltaÍthatósági ideje szokásog
tárolási Íeltélelek méllétt

EÍedel', záí csomáoÓlásbán, Íény1ó !éden' száÍe' hÚlts helyéo tátolvá' a qyártáslól s2ámiM 3 é!i9 h6zíá]ha1ó íeI. (A oyánás
id€lé' a eqyedi csonágolásokon Íel kéll tÜnlelíj!)
Élélmisz.nó itaI|ó és takÚmán\'tól tárcl wtardó'

5' Meta sPc Íelhasználására vonatkozó általános iÍánymutatások

5_1. Hesználati utásÍtások

. Ónfudáán á lévó né roez ettel b&éges me nnyiséoú ü z€t k€ll itatn i'
t LszTé eíe. szen élyrek 3emTr re .d'on v4on á''
. Azonna] omsho2 keLl Í'd!lni'
szembqi]Jrá*ldénI
. Ha a szemben kÓnu*lencsé Van' eÍ lá'.slltsá él'
. A sze mel iafua nyitvá és réh ány pelcen k lászlül bő vízzel' óvatosan Öblítse ki.
. Panasz jelenlkezésékÚ Íúduljon sza]oMshoz'
B6re iÚláskóÍ:
. VeQye le a szenhyé2étt fuhál és a további haszná]al €bt molsa kj'
. A bóí bó .zappanos vízzél mossa le'
. Púez jelentlézésékor Íoldulon s2a*oMshou
E9lriqziffseléo:. A m&9ezétoék birtGltson lriss lew!ól
. Ha gÚkséqes' oljeé kell adn , vaoy mestelséqes lél€ge?teléí kell a]kálmd. .

ovoilését, elszá]llúsál é9 kézelésél wszé yes hllladék k€z€tésóíe s.akosodotl és elen tevékenység végzéséhez szokségés
€noedélyek]@l Íendelkezó céo véo.zzé €l'
A liunád;kká vált inó9éÍ és ; iíószeté] s2én n!€ződÖn c$naao óÜyao jaEolt hllladékkézelése: wszélyshulladék életÖben
tdnénó eléletés' A hulladék éoelése k záíólao ulánéoetŐVel é5 íuígázmosóval Ífid€lkezó veszólyeshulladék-éoétó múb€n
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pi aoctoÍ Ídaínó korcenÍ&ufiol vlzzel ónénó htoÍás urán'pénaezéssét kéll kijuíalai' A leííÉk á]lalárcs íelo elpeÍné(ezésrc'
illeN€ lé9 és rcp€déskeze é$é álkálm&ható' seíús-, ]lletlo baromliólakban, valaín ni szarvasmarhá'stálókban'
A munkaolda1 eltészitése .bn a p€melezó készllék tanályát és lúVóká]át mssuk kj és a @v lnó koncenÜátumol alapcd Íá2zul
íelL A pelrcté2ó ké*0lék i.nályát íd q 0lt50k í€l ú.zel, mjd adjuk lroz.á & 6]ábbiá]<bd ebÍn ménnyiséoú koncentáUmot' E2l
krwl''en lóllsük Í€l a peíf€e'ó a kívánl térlooata' majd álaposan keverjok Össze a munkáoldalot'

Há2] léN é! qrl l.nvos islál'l lénv .iélén| Á legyek pihenóhelyé t kel] keze]ni' kijbnós lekinlenek d oldálá]ák' & ajtÓÍéllák' kt€ i

keíégztce'endál t€te]én lé!6 terulelék pelmet€zéséle' A penelezés a leooel ólátbán le|] e v{ezni' a legyel aK üÉsÁnak
kezdele elóü. Minden esetb.n olyelünk ara' hooy a pe.foe'lé á k.ze r íelÚ elekó né lolyjon le' UgyeliÜnk Era is hogy a
iakaÍmáry't' e ivóMzél, illelve e eteÚ és ita1ó bele.dezéskel né érié a perínet'

AbtrqilEsetÉ!:Ké2éln] kel a padoralo! íóké nl óJ etfló belendez ések é 9 e italÓk vagy ivóv z et szoloállaó bele ndezé se k
kólüli. 116lú€ aIafii le.olelet' a íaIak és a telóge redÁkat' Penelelní kell bvább á a szige|€ ések kÖ.üll íé pedéseket' valamim
dokal a t€rl]lElekei ánol e 6lomboBá' és láNá ie]e|léte ész'elhetÜ' illet!€ ayanítlra1ó' M]ndeí esélbon ijqyeljÚnk Ma' hogy a
pemené a kezelti€]üleBkrólne lolyjon le' Üqyélionk aíá is' hoqy a latmány1' d vrlirél, iletre d eleLóés 

'talo 
bele.dézéseket

M. dé néh] álká e<Ptén A md ánétüátkák Í.jtózkódó és p he nó h elye {pl' ketr€cek, íe ped éssk Vaw h óadéko k' lováb l'á sekok,
szeoélyék peÍerek), vaIÚ]nt n nden o yan rcnulÁsi Útvonala1 is' ámel'€n & atkák e ál]áokat megkÖzelíik. Á2 alkák
bÚVÚlÉlyeiÍe gniyi pé.meBjutiásslnk amnny] a lartózkodág helyüke( leLjesm á'redvesíi' flos s 

'emélel 
kr!@t e.Ülálálra

pémelézni aüinden ésélben ügyeljÚnk Úá hoey a pemeíé a lezelt lelÜlelek/ól .é íolypn le Úgyelurk aÍa 15 lroqy a ta]<amányl'
az ivólizot' lllélvé & elető é5 ilaió berendézésekél ne éae a pe.met'

5.2' Kockázatcsökkentó intézkedések

5.3. VáÍható közvetlen vagy közvetett hatások íószletes leÍrá9a, a2 elsősegélyhyújtási
etőÍrások és a köf nyezetvédelmi óvintézkedések

. A2 él6Íd dozlldás! be kel lanani.

' Ne h6znÁlja (hÍgítolt á]lapolbú sem) álhlokon' Az a]alo*at á kszélés ide]éÍé íén szükséoes €ttáWlÍtani, donba a lo]ásot(al
a kezelés élón be kell!y]]jteni. A kjuttatáskí uoyeli€n ela' holy a permet a: álaloka ne keÍüljÖn'

. Ülyelje. ára' hoqy a lal€Íúány| a ivóvíz' llerve d elelÖ és lató beÍendezé*k ne suennye'ódjének'

. Úoyeljen fia' hoqy a peímedé a kez€lr íeloleleken ne lolyjon még.

. A lghékkel sze.nyezódólt laI4l és sÉnnylizel' a tala]lakó és úzi 9érezéték védélmé éÍdekében. zán lláqyal€lakóban kel'
élhély4ni'

. A lász hé1'1élóv'/be' LQtomáo6' 'a]s-ba -UMlnl Ülos'

. NP ál\dI@!akódkép'Pve' illenE léo(e{elelés€.

. Ne k Bje össze más kéa.Ílfrényékkél a pemetézöqépb€n.

. A kész ílhéay h ászn áI ala utá. ffe{eg sz appanos vÍzzel á] aposan ké2él ké ll hosnil

. Él€lml'endl és tákemáí'1Ól olkÜl.lnÍtv€, ayf.mek és ném célsze^€zel állaiok áIiál hozá n€m Élhétó' száre' hlr!$s heDen
€Í€ddi ffiqd{sbfu Édandó'

A la?isztemja kja]akuásfua]< késlellaés étd€kében d adm h€tyen éwnie l€cEljebb 5 kezelés 
'lkáImuásir 

]av@lhAtó, és Ú16
csökkÚlen d elóÍí a!káh4ás] dó2 skai. A ÍeziszEnciakéslelletés édékében íelvá tva alkalnazuk e El.ctÓí Íovannó
kmcenÚáumot (hálóMyqoa] spinosad) és má5. altól eltéó rédd solonba bnozó hatóryagú lemékeká'

A lálajban és élól]zekben éIó olgÚizmÚsk Gdelme éld€kében a téÍméket lelah&Ó hulládékot (szenyezetl t8]á]l és
szonnyviz.t) a tÍágyatá.olóban k ll éIhelyezn '
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Leíve!6 eselln:
. onrudalárá! lé!ú méÍ9.z€lt6 bóíoes mennyiséE] ü,el k.llilalni'
. Eszmélétlen személyn€ksémml ne ad]on sz4on á1.
! A2onnóloMshoz k lllodulnl'
szemleuÁs$AÉ!:. Há a 9enbén kfila|(lérc* @. &t táwllt!. él'
. A szemd i.n a íyjtva és néhány p.lc€í kélBzlÜl bó víz'.l óvalos ÖblÍs€ ki.
. pm42 Jelonikerésekot ]olduljon szakoMshoz'
góÍé]U'áskoi
. Velye l. aszennyézétt Íuhát és a lwább haszFólaieÚn mossa ki'
. A bóí bó szappáms ú'1€l m59I€-
. Pánal F|en&ezé*kd lddulj@ íaldvosh@.
Edéqréslsdr!:. A rÉÍoézéníek bjztosílson l ssleeoól
. Hasrokséoes' onoént k ]ladnj' vaoy me3léÍséges léleoczl.úsl kellalk8l.ía4i'
. Azonn'J oMshoz k l|Íoldulni.

5.4. A teÍrnék és csomagolása blzlonsáoos áÍtalííatlanÍtására vonatkozó előÍrások

A caz'lmé.y!élóv'zbé calBna!á' lólEoAlul'áln lios
A m.ofuÍa4 és Íelnem há9znált lovdiÍ1ó 9!éd' vatminl kiutolt Gomalolóanyagál Wszélyes hullódékké kélllezeln ' A hulladék
ovú léséL elszálll!ását é3 kez.léréLVeszélyes hulladékkez.léséle szakosÓdoll és ezen tevék€nyséo véq2éséh.z szÚkséoé3
engédólyék]@l .edeu@zó é! véoezze el'
A huüadartá váft inósrd és á! inaíeÍel nennyezó&tn csomodódryao |aÉsoll hu adeklérelés.: w'élyeshuneÉk+q.6ba
onénó elécelés' A hulludék ao€tés kizátÓlao ulá.égetóvel és luí!á2msóv8l tend.hezó veg?élyÉhulladék'éoeló mórFn

5.5' A teímék táÍolási |eltételei és eltanhatósági ideie szokásos táÍolási Íéltétolek méllétt

6' Egyéb lnfoÍmációk

NÉBIH ÁÍl s'áldlgnény 9'áE: o1oÁs/B_áe05z/'2o13. NÉB|H ÁÍl

A cÍÍnkaía|ir.t tartalmule ]

ElecloÍ Údinó tolun!árvín
ll loq.!óálásl d.oóÍiálÚ Úló99l
Halóüyala 4a2%spino3aó
cyarljd: Bod Fotrlldlo'3loL a'Ugq) cJB lnd_sÍ'es' lnc' (vabosla' usA)
oÍi €n!.dalyszím HlJ_20r3_vÁ.r&cjoo56-0000

y.laíinl' j.bn dokvmnfum alábbi perjai' a kjs26élés Íomák é5 @ .ílpdév€zetl felha'nálóx szainl a kisz.rdé*ken:

É]elmiszenü é s lakemánv1ól elkolr. (w oyéímek és I em cél szeflez ét állarok állél h o z' á ne m 1é úe$ 
' 
szátaz hÚ!'Ös helyen 

'
eÍedeÚ csomaqo Ágbán tálo].ndó'

ErcdéÚ' 2álr .somoolÁsb'í. Íén'1d !€den' 
'árd' 

hÚvös h€lyen rárolva' á o'árlá9ó| .24nftva 3 élio hasi.álh.ló Íel. (Á oyaíÁs
id.lfl d ely€ó com{dásolon lpl l@ll lÜ'nánll)
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