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A biocid termék jellemz inek sgzefogIal ja

1. Adminisztratív informáci k

í 'l. A termák keruskedelml nevel
ForgrlnrzlrltrlÜlrl KrrrrlrdrlmlrrÓv
M4yaforrzrg Bhcl Peail eg Íirs PépMagy8Dr6zl9 Flaeh egá.iÍr páp

í.2. Engedélyes
EneÍLlFalth Hu_0o02 6}0ooo

&rngodllyrrlr llt.nrr 20t&1O.14

Ar rngedÚly lÓJÍrílnrlr dhmr 202í-0G3o

Aa.n!.caly.! nrw Ór clrl. rlÓv LoDl s.A's.
Cím PeIc d'Adavil B d3o Qu{lrÜ Rouleo 35390 orEnd Fougcroy

í.3' A term k gyátt Ja/gyárt i

A oylrt ft% so i ar cGB com9agnio G néÍ3ls ds Bbddsg

A wttÓ G|m. Porr d Aotivit c do! ou5trg Ro 9E 353co Gr61s-Fou0eí'y FonciaoÉzág

Gylrllrl holyrl Parc d'Activitát clg oustE RouieE il'3m GE]É.FoUgor9y Frrndrcrazág

l .4' A hatlanyag(ok) gyát16lal gy áÍl l
Agya.lÓn vt LoD|gAs
Agyl?t clm Parcd'Activltá dtEQuátBRoulcs 35390 GrarÉ.Fougalay FÍsnci8oÍBzá

oyAdarl h.ly.k H|KAL Lld T-2t. Mloc lndustdal Aroa Taloja Raígad disfiic{ 41o2p MehrÍshtm lndÍe

2. A termék tisszetétele és a formuláci típusa
2.í. A terrnék min ségi ée mennylségi sszetétele
BA3 rrlm EK-]zÚm c^s..lm X EhrunllÍo naY lUPAC.ntv Funlrc] TtÍt.!om(*)
3 2.lo{ís7 15 7}9}3 AlÍakl ÍÜl z (R).1.2.o{2 2,2.TÍiohloÍoathylid6n9l&.o.Elu.DfuramGé H'Úany4 1

RB - CoalÚtok (folhaBználácÍ. kász)

3. FigyeImeztet és vintézkedésekrc vonetkoz mondatok

3.1. osáályoás
Ho dNiÍotbn

3_2. Cimkézés
PlHogremot

Nom moghatározolt

Figy.lnc:Írt nolrd.l'ok K r elcbizbnégiadatlapkaphat .

ÓvlmÓzkcdÓrru vonrtl(or GyoírrEkel(l elzáIv8 tEÍlrn.t .

mondeiok Táínl&| ueh|iszon l, ilafr l és lakamáhl lttwl l tandr '

KeÍolni k.ll ra anyagnák a kalrnv"r*x "lrotffiBaz' 

l8le lí zb n lllo mnl' inrÍ v6gy tlohányoznl'

Az e.ÉÍl tl dÖnyben teÍtánd .

A lylalofl olholyozég. hulbdrkkÜnt: nÓmreli elélrásot slenrí ,

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.í. lakosgágl felhasznál k részére

Te rrrÓKlpur la. kiÍÉktipuJ - RAoBálaÍíi szaEk (KáÍév ella l Védek zésrE hDszndlt ggíEt)

A:.ng.Íialy.z.il 
'.lhlunaltf 

A kéÍzllÍnéní Zárt térb n, olyan holyok n 8lkalmazzut. 8hol eoer l el íoÍdu!ále észlelhs(Ö,
porllo blrlrr, emnnylbrn
lndolto{i

Frlhrullful trr{ilrt B.tfd

Záil l cn. aBáridÍata

Fclhamll l klír LBkossdgi (nem Íoglalko:csszenil
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M|' mu' ulu6 HAzi oo Í lvrr Ío' ÍTygdok
Mwmucculug HáziogÓt Firlál cayodoh

Ar rlkrtmrzb mld.l{l)

IldÜzrr Kiholy zhet m Ípczotlo5al t6h

Lrlr{r

D zlt:

HÍgau.: l00}$

A kazal a rtmr
a'id zlta!.: kl'm rtAkÉégé.AÍtálomnáli 5 méleíoÓk nl l dobrz($20gr.mmÉp)l

n89ymáí1ák 6g r íl'|omná|| 3 m toronk nl 1 doboz (5-20 qramm P p)

cromagoLfl maÍ.t l a.
c.omrgollrny.Cda(

Tlpur Anyrg Hanl
cs lálgl(drboz Moonyeo: &u6l6ll: 5 9
c8aláloldoboz MÜaí1ydo: cBzotott: 10 s
csálÓtoldobor Ml].ny.g: tEz'(att: 2x1Ú g
Doboz P{pÍn l Íton 8o 9
Doboz Prpli krdon 100 g
Dobor Psplr. kaíon t20 g
Doboz Paplr' kedon í60 g
Doba! Páplí. kgÍton í609
Doboz Paplr, karton 2oog
Ooboz Paplr kerton 3OOg
Doboz Páplr' k (on 4o0 s
ooboz P.Plr' loÍton 5oog
ooboz Prplr, kaíton 1 )(g

Vrjdair MLnysg: Ö6z6tett; 1 kg

Lrlrlr
5 Vagy ]0 gr9mÍno8 ogyodi teskDk,

eEtonragl
l.lL.rrz k

4.1.í. Folh'rzná! !Í. Yon.tloz rpeclÍlkur cl lrlrol

A m rnytc t!ÉrÜ{ot dobolt tlrt l]rll. hlÚr.rollr.k kula c'ofirgoll{n foll|lotctend l

é0 Íárt lom Í lslAnro|á6ára]

milyon nréílákb n szÁporÓdlák el a rágceál k, maii a kczel ot onnok icmorol ban v gezok

l A b rrel val érintkgzés ke.urnd (leh't 6á9 szefi nl viseÜon t'ádÖkosay ).

. A x zEÉs rnogxezdésB álcÍt l6ho1 éé! szgíÓt Ínind n, oz ocor x Bzámáro 9l íhelÖ táplÚl klonást iá\Elílsunx el.

hoc.zanii oldalá E í llsl érlntR zzen' ás nyllásai a íalhoz aortnak k zalebb.

8ddb íolÍ$guk. amíq a rácosál k áÍtrlÍná tal|bsen meg ném sz lik.

. HE a kih6lyszetl 6rléttl Íolyemgto6sn elíogy' akkoÍ |ÜlD5lts nk tÖbb elEtlholyot, Bz Egy6s e{tlÜalElyeten klhelyétett csAl tek ínannyi6ég l vi6.ont no n volj (.

. funannyibon r 6a]Útkck Óíintol}onÜl mErdnák, de 62 ogoráx tÖv bbro isj lon vannak, helyazzok ál az in azort íná lEva.

. Az ogo]Gk olpusíuÉsE 8 
'ogylszlás( 

kt'ot n 2,a íe ÍÉlJ\a váÍhal

. A 6a|Ó(ket csak addlg hÉgyjuk kint. tmlg ru a rágaál k ak(ivitáoa indokolia.

. A lozsl s urán Ez glgt állomí3ok51 cyq15* tbBze, 9z esgtlcoes n kisz .Ödot inÓszoíl lataÍíl$Uk íol.

A Íntlny.g eg{rotct dobozt nom llrt lmlz klrz.r.l{t k tula clomeolol{aán Íoltl,|nt.tend ;

g rárt.]om íelazámoláaára)

mllycn m Íl kbgn gProdl8k l a rágroálÓk' m6id a kozol gl onnok igm rBt b n Vág6a0k.

l A b{rrel V l rinlk z s karqand (lahetÖ6ég szerinl visoljtn V d l slty t).

. A kezelés mggte'dáse elétt |ehet6Úg szeíinl mnoen, az ogerek számára elé'hltÖ lápláÉktorÍási tá\iolitsunk el

hff'roÓÓlh ok) ne ÍÓrhoasanok holzá E c6 l t6kh62

nigzllh tiok'E' ho9y rzokel a rágcsál k ne humliáR cl'

. Az eletfielyek.É iriul rá: .VQyárÁl RáocsálÖtt szerl llrtrlíne z! '

8ddig Ío1y1855uk' rmÍ á ÍágcsolÓA' á(álrn* tsba on mBo nom szftlik.

4_í.2' Fol h.rznal{tr. vonatkoz rp'Gclfl kul kocklz.tc! kkcnt6 l ntÓrkedÓ ack

4.'l.a. A lÚlhaÜználllt l Íllggr on r toÍmÓk ár ceomrgol|t. bláontÍgor Úítllmatlanltis Í{ vonrtkoz 6l lrl'ok

k5ll holyozn|; ]vábbl kezél se koínmunéliB hullad kk nl t rténlk'

4.'t.5. A íclh..znllÓJt l Íll gg an á ttrm k tarolá.l Íonatolgl ls oltrnhrt .tgl ld.ro .zoklÜoÚ tárol{!l Íolt tolok mellctt
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A KEF-53 6-412016' iktatoszámu határozat |. számu mellékletc

'l'2. fog lalkozáctzer Íelhaczni l k r száre
T.íYnaldÍpu 14 lsrm ktípus - Rágcsáldrt sz6rék (KáíeVl glloni vÓdeko. gío hagrnált szcÍEk)

Az.nildalyrz.n 
'rllllrillll. 

A kÚsuí(mÓní zá( l íbon' olysn hely kcn slkelmez.uk' ehol og3Bk 6l{íoÍdulás szlolhel .

Pomr bÍ]lI. rms]vlb.n
lndotolt

F.lh.rullad L.0Ll 66il ri

Zárt t rbgn' o9 ÍÍÍtÉará

F'lh.Mll l l 7 szÜhklpzo lclh56z.|álÓ , Foglalkoz sszoÍrj íolhásználl, lpaÍi

cal.rirv.s.t.l Tudmlnyc n v Trlvllllr niv Fajl dari fzrhltr
Mu muculuo Házi o9 r lvar lett egyedek
Mus ntJscllus Házi egÓr Fiatal caycdek

A'.lk lmua. m dlríl}

f dgor Klhely.zh {rm rgsroll csalát k

LrÍ7ar

D dr:

Xlgllfu: 1fitt6

A krrlÓr rzlme
at ldlillta..: klsméíéko.oéÍánr|oínnál: 5 métoí nk fil 1 doboz (s_20 qrEmm p P);

nogymÓr1 kri e9érárlalomnál: 3 mél6ronként í doboz (5-20 orárn'n P P)

Crmrgollrl r{rírk Ól
cffi.{d rny.gok

TÍpur Any.e llr!
c!.líoldoboz M'hnyao: Éz6lctl: 5 g
cGáláloa{dobÓz MtInyoo: ézgtell: 10 g

c!álé(6ldoboa Mtbnyao: ogzotctt: 2x10 0
oob z M&nye!: (Ézgtolt: l kg
ooboz l*anyoc: &zot.tt: í.5 t9
Oobo2 MrSnYeg: &.ot ll: ?.5 kg
Ooboa M@nyE!: 66zolstlr 3 k{
ooboz M&nye!: (bzotettt 5 kg
V dÖr i/t&nyag: ab'elEtli 1 rg
V d Í Mílnyeg: Gzot6lt| .|.5 lo
V dfr MfunyEo: BzBtstt: ?,519
Vdr M&nyoq: (lz.olon: 3kg
Vtld r MÍhnyág: aEzeletti 5 kg

L.ÍrL
5 v{gy lo gÍánYfior ogyédi t skok

Bttlmrlgl
hllomz k

4.2'í. Fclharanlllrr' Yonrlkoz rPeclílkur rl lrÓrok

A készltményt oly6n bclyakon arÍalíIEzzuk' ahol e9crck el í!Ídulá3a észlalhet

A nyorrrot va9y láthst Míol(ozA k álap,lÁn bacs0l/ot nbq. rÍÚlyen rÉrt kbán uporDdtet ol a lágcábk, maid 6 korolásl mn9k EmeI ( b6n V gezÜk.

A s8látgk kih6v :rso ol&t lch91 6Ög 3zorinl mindon más t plál kíoÍ.ásl táwlÍtsunk ol.

A lorÍÍÉk hs6análela l&'Don iáV830lt Véd r.sayfi Viselnl.

íab_rílesérd

Az so í6tet dobo.t, iltetw a Épet lEÍtElme t858koká1 né nyissuk íell

tÜntolnai . rágcsÁI |Ít s.?gr n v t. hal anyagát, d}anszorát valaminl az alkalmaz novát' cÍmét ás taleÍonszámál

rlhelyezését 9ddio íolí9rsuk. amÍg a lágeál t ártalma l9|jegen meq ncm szÚritt

H8ekihov zctl EalétoXÍoly mBtosEnolíogy,BkkoÍlét'esÍls(hktÖ belét at ]yel.gzeoy98olÖt hGlyÖkcnkin ryczoídobozokmcnnyiségélMszontn6n v8ll(x'

AnTnnyib n e fflétkek íint {lÖnul roEdnak, do a ogorak továbbra is jolon vsnn k' h ly z0k át 6z lít szeí mághova'

Az eo6r.k elpusztullsr . ío yrsalí kr/3l én 24 &. ll"r"i! várbgl .

A ca8látkel csák áddb hegluk kiÍÍ. emlo aá a rágc8ál k ahiviláca indokolja.

v ratvadá60á0 ) hal .nyag rAgc6 l irt s{grol ÍolytgsU k.

A k.zelés Ulán ez stel llomásokal oy'jÍ9(x 63z6. az os l|ogo5en kiszlí dotl iít sztíl l.kárllsuk Íol

RodrÚrnql l kr:rlÓr

A rezl5z1oncla xiglrkUlaJln.l 
'nogo|Öz 

s Ídek b.n lÖÍ9kgdjonk 8L sll4Í hel-ásmschlnizmusÚ wgYllot6t lartalÍnsz lormuláciÓk váneko: álkElmezásÉ16

AlkEhÓz.Unk inlogíáll k (ovéin si Í6íld3zsít. molynoX a nleqolÖ.é3, \i8laminl E \ 9yi ril dszcrck melÍel( a Ílzlkrl mÓdszerol alkalmázlse ls észél képézi.

A kéozltrn ny hÍásossáoát a Í lh6rnáláé brán flgyglomfi6l xcl k voÍni 6 rz s tlqffi haldstikkolrée okgi( Í l kall tÁrhi

Ne alkslmearul e lernrÖkst olyan eslakb n. ahol a hat'áanyaggal rzambeni Í zisztBncis gyanlthrt on vaoy bizonyltoltan fennáll'

cébzeí értE5heni a ÍoÍ!almgzá, smennyiban a tErmék rlkglmE:á5E nBm b|aonYult h3t konynak, llletv ha ro2lszonclo Jelen taprsztaluk.

4.2'2' F'lh.rzn l{rrr vonrtfiozÓ lpocmku3 koakaz.tcE kkont lntÓ:kedÓtol(

4,2'3. A Íelhrrznllll Íorln Y.l !.ln0]Íth.t k i3tlon vlgy k zvot.n h.t{sok 
'Órz]et.l' 

.z ol! rog ly-nyÚltásl ol lráaok Ó! r kÖmyozBt vaclBlmÓt cálz vlntarfedÓÚolí

42.4. A Íolhlrznllllt l Íí1996cn á tc.firát e ceomagollr. blzton3 go3 lÉalmrtlanltleárr vonatkoz ol lr cok

a3.5' A Í.lhla:n{laltÖl flJgg on . toÍmÓx tafotlÚl íeltatelel Ó3 .ntíhrt 3lgl ldeje 3zol(ltor laÍolÍll Íolt t l.k 
'noll9tl

5 Általánas használali rrlasítás

ru-20 I 3-MA- 1 4-00060-0000 3t4
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5.l. Használatl utasltások

5.2. Kockázatcs kkent lntézkedéaek
Kiárrlag ec ÍiítáBra 6 csak a h!5zná|ati ut68ltá6 ozirint alkalmazhaít l

Til''6 a kÓGzllmÓnyt nom o Ez Ítllot á|l6!ok rlpusxnÉ6árE h8sznÉlnl.

A2 elel{'állomásot helyél toy héll kiiél lnl hooy e rsel l khez seín 9 oy íÍnrkok. som e néíÍl célezéfuézél állgl k né íáíhotson8k hozz '

E6zennyezln.Bmlott rágcíálÓir6 6z Ít n6 ha6aélFn íol

Élelmi52Gíl l é3 trkrÍÍnánytd elk thltv6, gy6rm6k s nsm cébzervolet Óllelok Óltel hozzá nem ÍéÍhet . sl*fez. hw(ts hol!8n. 6Í d8li c6oínE9oláEbsn táío]rnd

A készltmény rÉÍ0gz ez eml 6ÓkÍÉ 6 a msdsÍ'kra, Ng íuttas3a E kászltrn ní ál vllbÜ.

Az egÓrin frp kesorÜ Ízanyagol lflíelrmZ, arncly 3c!lt m@el&nl 9 k 5rllrÉny \Éloll n omboí íoEy.szl s{l.

5.3. Várhat k zvetlen vegy kÜzvetett hatások részletes l lrága, az e|e aegélynyÚ|tásl et lráeok ás a kÜrnyezewldelmi Óvintlzkod gek

E6 tog6'6 rn rg6z s vEgy BnnEk gyanuia os6tén rcnnel oÍv 6hot kgll brdulni s a clmk ( az onognák mog koll rnrnolni!

Lcnyol{r rrtÚnl

o Lenyelés as6l n azonnel íÓ'dul]on oMshozés ínulesse rrEg s taímÜkdobozá(, illafue címkáiél'

. Hánytalás csgk ár oírm8 klfoiozott utashására tÖí1 nhei.

t A lenyoll lenÍ t monÓyis o 1 l írtsgettÜnÍl, n6 6gy n s ne loyon sémmil.

. A méDczctlot st|bll oldr)lakvésb lall helyezni és v dgni kell 8 hirts|cn .noldulalok v py gtÍgsroh|m caEién b ka}vBtker a sénlésehtÖl,

. A méÍEez tt szeméty légrését megÍlgy lÓs clsN ktl( t'Ítáni.

Bd.É juui*oíl

. Távolitsa l É szonnyÜzoil ruházEtot'

O A bÖít s, szrppenos vízzel mossá la.

. No használron o]dÖ6zeÍt, illolvB hlgitcBz rl'

o PNnesz! lonlkaz 6okoÍ íoÍdulion szakorvoghoz.

sumb'r Jutlrrr.lÓn:

. A szetrEt laílsE nyltva s n hány pércen kereszt b (ehei sÉg szerint langyos) vízzol'é^r'atosan Ób|ltse kl'

. He e szombon kontBkllsncaa !6n, ea táwlitsa 61 6s íolíg355 g szenr Öblltésél.

. Panasziolentkoz cckor'ordulion 5zákorcshoZ.

Útcrurtrr r1oÍro.nlk:

6t*k9nést, srÍwitmus-2aWrok8t. 0ÖícsÍohsmot' nohá!léozést okoáat. A hÓa elzdrédá5l(orán bekc^/ottg2]k.

5.4. A termék éo csomagoláea blztontágos ártalmatlanÍtágára vonatkoz e| iráeok

5.5' A termék tárolásl féltátr!6i ls eltarthatÓsági ideje szokásoa tároláslíeltét lsk mellett

6- Egyéb informáci k
oEK szrxvÓ|9fiény izdmá: oD_EPlo 22o-]2o1 o

A cl mkoÍoli.Bt !ártElmazz! :

Bl6c{ PesÍl eí rlÍt páp vsgy Flash ogárirt páp'

Hgt anyEga: 4* alíakl ra| z

Eng6d lyBg:Lools.Á.s.(P!Ícd'AclivitésdosQuatísRourc$,F_353$0GrgndFougeroy,Franoiaország)
Gyáíiá: sÖcÉlé cGB - comp'onic Généralo dss Biocilcs' PErc .lActMtés des QuAtÍe RÖuleá' F-35390 Grsnd FougoÍ'y, Fr ncjaorszÖg
rTH omcd Vszám: HU-2o1 3-MA.1{_mo }oooo
vElemlnl, . jgl o dokum{ntUn tlábbi poírtiai, a c6omEoolá6 JollBgénák Í0ggvány boíi

lakoe+{gi tolh4lznál kré6zárt:2'2,31'.í'í (ki$lvgákigzoral gck omma ol Enyagokrarcn6tkoz rég)'4.1 |',1,1,4,52..5.3.,5{,55

íoo|6lkozá55zeíÚÍéhasználé*r sz ís: 2.2.,3'1 .4'2 (kiv vo8kigorBléÉ9kés6omagot5eny8BokrgwnpllDz í6eL|',1,2,1,,4.2'4,5?.,s'3.,5.4.,.5'5

A m eny8g og r tetÜ dobozokon ÍEtcnteiendÓ az !lábbl sza'€gi

Blecx Peeí ágéÍtil Ép vaqy Fld6h ooánnÖ pép'

l1Bl anyoga: 4% alÍoki Íll z

Erp ély3s: LoDl s'A.s. (FmncircÉzág)

GyárÍje: SociÖlÓ CGB (Francjeország)
oTH ongodá|ycám: HLr20 í }MÁ- 1 +ooo coooo

TovábM sz 5 és 10 9ígmÍfiog 
'iltoDsplítasakokon 

Íelt(hlel6ndÖ áz E|Óbt' sz vsg;

Bleck Poarl sgÉrirt pép v8!y Fla6h egéíiÍtÖ p p.
Hdl{nyaga: 4% rlíákblal z

'A csonragolámn BEl a.adott t6rm k kare8kedálm| mvát u ks get Ío(Üntolni.
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