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1.1. A téímék kéÍÉkedélml név.l

Maoyaiolszáo Johns olí! ÍovaíLasíó 1olyadék

MalymÍs!áo A'll l'Íolet tMíla*É lo|yadék

Maoydoíszá! oí! Prclect íow.lsz!' íoly8dék

Maqyarcí9!ág Auta. Junior rova.íGzló loly.dék

Macy&dsná! oFF! JÚnioÍ rovaíÍl&s2tó ('adék
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uacy@!zá! oll! ío!a'n*zÚ lolyadék

1.2" Enqsdélyes

A2 €ngadélyes n€ve és címe

R4aP 3 tét€l hivatkotásl

Engedély3zám

Az €ngédályez& dátuma

Az éngodély léiáíAtánat
dáfume
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1.4 A hatóanyag(ok) qyáítója/gyánói

Hatóanyag

A gyánó n€ve

Gyártási helyek

23_N N diel l-n e( a{Ólu amirj

ve él Ús PérloÍma.ce MateÍia s lnc

2110 H oh PÓi Road Nc 27402 cÍeensbo.o Eqyesa[ Álamok

2!1o H]oh Poinl RoadNc 27402 Gteensbo.o Egyesol ÁLlamok

2. A teÍmék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid teÍmék összetételéÍe vonatkozó minőségi é5 mennyiséqi inÍormáció

cÁs-szárn EK-sám

NN_dj€llme|alouafoid N'N-diélhylmno]Úamde Hatóanya! 134.62-3 205.149-?

20F578 6

2.2. A2 élóállÍtás típusa

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozÓ mondatok

Figyelmeztető mondatok

óvintézk€désre vonatkozó
mondatok

o foosi tanács ad ás € se tén lansa kéznél a ierm ék ed ényá vaoy c lnkéjél-

Gyel.Óekektöl é ráNa lanzndó.

Használát e ón olvÚsa el acímkén közÖli]nÍo'má. óka(

Hótól' loÍÖ íéjüle(okól, szlklá|ól' nylhlánotó és má5 oyú]lóio Íásló L lÁvo l laíI andó Tijos

Az edény *oÍosan le!áPa lanmdó'

Tűz eseÉn o|tásl6 '. hsznáIandó'

Fokozo11an tűzresu éLy€s iolyadék ésgÓz'
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JÓl sz€]lózó hely en táÍoland ó. H ú!t s lrélye n laíaÓ dó.

4. Engedélyezett'elhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

F€lhasználás 1 - Felhasználás

T€rméktípus

Az engedélyezett'elhasznáás
pontos leÍrása' aménnyiben
indokoll
céloígáni2mus(ok) (b€leértve
féilödési szakasrt is)

$' leÍmékipus . RiszlÓ- és csalogálószeíek (Kandó éÍenivédék€zésrc henált

E;;F..,ló s'*_Kull'".sokMafiint honos és lrópus] csípó.zúnyoqok távokaíására

cul cidáe ! kifeilett eqyed gk.sípó sdnyooo k

Aíaclrn da: Acantkiíe]lete9yed€k_l(u]lancso!

!']*o'joi- 
'""o.n"oo ".o* 

,uhá:a al nem ledeÍ bóíe o e(éré iuftalhaló ki'

A.futntal dÓ tias'lo'e'ierny seqe l o'a-'6a5 cm2 _ ' _

A tá!!(o*g 2 d a 1 t€'eyl' nv' Í vÁdel-P a s! :nyoqok cÍoése ellen' A tullá1c$lál
3 olán [eÍeszlu| ian]a úvol'
; szÍmé_ tehótla Eolelebb raporla -á'ons/o'' 2 es 12 kozont gvetmkel'péo'o
légÍél]ebb kérszeÍ h&ználhaiáJ(

Felhas'nálásiteÍület

Az alkalme2ás módia(i)

A félhasználás mértéke és
gyakorisága

F€lhasználói kör

csomagolási méÍeiek és
csomaqolóanyagok

Lákossáoi (neh Íoolá kozásszéÍú)

P uhpás s ló lóÍejje L elláto( moanyaq l]akon ban: 1o 0 ml tÖllé si léíoq anal'

4.1'1 FelhasználásÍa vonatkozó speciíikus előíÍá5ok
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4'1.2 Felhasználiisra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.1'3 A felhasználás során valószínűsíthetó kózvetlen vaoy közvetett hatások részletei, a2
elsősegély-nyújtáLsi előÍrások és a környézet védelmét célzó óvintézkedések

4.1.4 A Íelhasználástól Íüggóen a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előíÍások

4.1.5A íelhasználástól Íüggően a teÍmék tárolási feltételei és ekarthatósági ideje szokásos
táíolási f éltételek mellen

5. Meta sPc ÍelhasználásáÍa vonatkozó általános iránymutatások

5.1. Has:náati utasítások

5.2. Kocká2atcsökkentó intézkedések

5z i]kséqes r]4 z tósze l fué nny]sé oét.
nadÍáool és hosszÚ ui]ü m9e1' ezzelcsóllenNe. ledelen

c$k a 6 ipés ne k ki€n bódelÜ letÉ J!|láss!k a Íiás ztÓs ze n fuaid kezi]nkkej ké ni0k s z ét aa eQ y e nlelesen (A kijullaland o íiéztÓs
hen nyis éo e 1 qÍámm/645 cm2)
A ke.elen'ló bóríélÚíétek és a javasolt Íias.tó*eÍ ménnylséqe:
lenrrel.*élén 5 pumpá]ás aLézre' u pumpatesau at'a!pumpáásányakla'4pumpálásáláblejÍe,12pumpáásalábszáÍs'
2ósl2.vLÖzö :q/etrelek*elén:'}p.mpálás dr'o3p-mpalása.ya.s2p'np"Jás"áolei'.'JDm ás&é]^a'laÍbóí.Ieároó_-a!.er'sza|és|Ue\'ÓÍr'e.erelÍvéleév"l a t€.yéÍ* |_íalo'l pe.nerc

le1'ul b€' oyelr ek." {p'elÁ*lol .ló*oí á sa'á'KezÚn!'e,q'u\a.ész mé.yiés ioyleq 't be oÓ J.et' '
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A készhménytÍehríek leole|ebb napo á hálÓmszol' 2 és t2 kó.ríilyemekek nedia leofej€bb kétszeÍ has.ná hatják'
2 éven alul oy€Ín€ken akészítmény haszíáaló tl os. A készítnúnyt ne peÍmelezzük 12 é\nélíialaLabb oyeÍmalek lonyeréÍ.'
sáÚlt Éoy liál bór.. ilteM a íÚh&anat Íeden bó éloletÍe ne álká]@zÚk a 

'en.l(efuljÜt a késziünóny s.enbe' Íryáklháíyá'a' oía. ajkaka kedéséL KeÍnüÚk a p.ínEt Delélzésél'
Á kész ítmé Óy h asu.álala llán és á*elés elólt szappanos vlzzél alaposan Fossunk kezet. Aí€nny be| a Íiaszlóha'ásra m& n]ncs
szÚkség()nk Vaqy pan.s. (pl' allerqlás lúnelek' bóÍp]r glb') jelentk€zik. akezelt bódelllLetek€1mossuk le ü2zel
A kés:íl lény1 csát szabadbe vaoy iól sz€llózó hely séob€n használ]uk'
KeÍilliÜk 6 készímény é]éhiszeíel vacy evó€szkÖzzel Bló éíintkezését Á készllfiényl gyer .k€któl elzáÍva l&oljuk'
Á készíméíy *á6lü!a(á a miszála Ú'yáqoka! a m'janyaqot .r ótáin€get' l b6í és a í6€ü' laldÓzot 

'e|Ül€lék€l'Á íováíiózró szeí keseú i.ey6ool !a'rárnd' Íí€|Y fuoaka.'ályozra a kegilmény véleuen enb€Íi íÓqy6ztá5''

5.3. Várható közvetlen vagy közveten hatások Íészletes leÍÍása" az elsősegélynyúitási
el6íÍások és a köínyezetvódelmi óvintézkedések

5.4. A teÍmék és csomagolása biztonságos áíta|mallanítására vonatkozó előhások

5'5. A termék táíolási Íeltéte|ei és eltarlhatósági ideie srokásos tárolási Íeltétolek mellett
, .án *omoo]ásbaí' É!y

a eoyedi csoEorlásokon 
'el 

k€ll lontémi!)

6. Egyéb inÍormációk

a clmkéIe oNosngk meg

. Lenyelés és€lén a *óal li k€Ú dblítenl' tlos hánylarn]. Forduljon oMstÉz és frutas m€g a l.lnék dobolál, címkéjél vagy

Né üítse a eÍmékél 6 lelolyóba'
Ne s'onnyezze a t€Ímé*kel Íaev a Gomaqolóar'yáoával 6 raIáÍ' á: áló' é5 lolyóúzekét!

a cimkeleLirar larralm&za:
l|l' 

'oílrlmdásl 
t.l.oóri4ú 

' 
szabadloÍgahú nasztósze.

Hrtórnya!.: 7% N,N.dlelil-relaloluanid
Enq.délttUlaidono5| sc Johnson K]l
oTH.no.dalyszámI HU.2017.MA.19'00x95_o00o

valaíinL iels doko e.fum aIábbi ponoáj: 3' 
' 
4-1. (ki!éve a kisze.elések éJ .$m9olóayaqokÍa vonadozó Íész)' 5.1-. 5'2'' 5'3..
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