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1.1. A lermék kereske.lelmi nevei

lváolaÍoÍszáq MÁGN!ü csÓÍÁNYlRTÖ Gá_

1.2' Engcdélyes

Az €ngedélyes neve és e

R4BP 3 létel hivatkozási

Ehgedélyszám

1.3' Biocid reímékek gyáÍt(iíalgyártói

AdminisztÍatÍV inÍoÍmációk

vÍa Áuqlstá, ag oaoo6 Barcelona spmydoEág

c/set Galde c. 23 Polloono indusÜial Ponent o33s5 set Pol de i'taÍ (Baíelona)

Az éngedély€zés dáluma

Az éngedély léjáíatánák
dátuma

A gyár!ó n€ve

Á gyánó címe

oyártÁsi helyek

1.4 A hatóanyag(rk) gyálójá./gyánói

\4a Auqusta' 43 03006 BÚce ona spo}lloÍsu áo
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Í2E)-1-i(6d'lo.opy'ídn-3_h'datjoplid yD máhyll.N- HaióÜlyao !6261-41'3 42&o4o! 2'Íi
n roimlddo]ltÍÉ2_imin.
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RB . csa]élek (&lhaszíálás6 tés'
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Figyelmeztotö moídatok Nalyon n'áge.Ó . úa áóviláola. hosÉlan ldtó kl'olodésl okoz'

1,2_B.nízoía:ol3(2H).on_t ás 2.okul.t:_üá:o|-}oÉr |íIalíaz' Álétci& rea*.lól

Gy€ifi el€l(d .lzáfu a leLndó.

Hasmáá é|6í d!.s d ! dd*én lÓrölt aí'oírnátiól(lt.

Karulni kéll áz ánya9nál a töríyé:etb€ valÓ kijltásál.

A kiómli'tt aíyalol 0$!é k' !y']iteíl

A t!.t ldn .lhe|y€zóse hulladé*ldnt a renEei elólíálok|a* m.{'.ldó€n..

óvlntézkedésÍe vonatkozó
mondaEk

2077.rzzí
ALXALMAzÁsl ÉLóÍRÁs



lt En gedélyezett f elhasználás(ok)

4.1 A íélhaználás leÍlása

Felhasználás 1_ Táblázat, Felhasználás 1. - beltéri, rések és repedések, gél csalétek cseppekben
va|ó kiiuttatásra - lákossági (nem íoglalkozáss2éÍű).

Térméktipus

Az engedélyezett felhasználás
ponios l€ííása' emennyiben
indokolt
céloÍganizmus(ok) (beleéÍtve a
Í€ilfoési szákaszt i5)

Blan [a gehtrica_lvaÍéÍelt eqyed€k|RÓvdolr en]ósok (pl. íáocsálók]-némel csóta.y

Blatla o'i€nta|]'|vaÍéletl eayedek|R@alo[ em ósök (pl' Íálcsáók)_konyha csótany

PeÍip|anetá amédÓáhalúéÍetteoytdek|RwaíÓk' emlósók (pl' Íáqcsálók)_am.rjkai

18' teÍmékipÚs . Rovarrb és eikaó!ó yeÍé( valam nt más ÍzeldábÚák e||éni
védekézésíe henállsz.Íek (kánevó ellen] !éd ekéz és 

'é 
használt szeÍek)

FecskéndóbÖl 6epp 
'oÍm4ában 

kjut1a1híó !á csalétek' "
Fecskendóbol Geop ío'm6ában kiuflalhátó oél.salélék.

a f€nózónséo méÍlékAÚl és a 6ótán'aitól lÜgoóén' (1 csepp - 0'o4 9)' Néhet csól]ány
(Bláttélla qéthánlca): 0i12{'16 o/m2 (3_4 c*pp/m2)' Konyhai csólány (BlafiÁ
oientalis): 0'16_0 24olm2 (4-6 Epp/m2) Ameíikól .sólány (Perid eta afu canaj:
0,16!rm2 - 0 24 !/m2(46 c*pp/m2) - -
GyakÓlisáa i 4 hetente j. kezelés' Ha lováb'a s íennáll a ienózótlséa éoysze. ismételje
mes a k zeLést Ne boven ki 12 cs elon él öbbet kez el&onké nl é s h ánaná$nkónt'

A kezélés wakodsáoa: a ÍonózótEéo úeoszúnésél kÖ@Ú báom hÓnap rúlva a

Lakossáoi (nem ioolalkozásszeÍú)

LDPÉ múfuyág ieskendó 1' 2' 3' 4' 5, 6' 7' 3,9Egy 109 tól!őtómeBgel

F€lhas2nálási terÜlet

A2 alkalmazás módja(i)

A Íélhaslnáás mértéke és
gyakori3á9a

csomáqolási méÍetek és
c5omagolóanyagok

tL1'1 Felhasználásra vona1kozó speciÍiku6 e!őíÍások

(Dl' ko.Yh6z e kíény. h ű(óqé p, frosoo
möaé jufussukki' A lermék.em használháó lélúletkezelésÍe'
A gél á kalma' ásával egyidejÚleg más Íovádíó széí n. has.náljlnk. valy.. hsznájuk ]nó9oÍe] Íissen k zehleúelen'
hasznájá 

'a 
Valy poúzÚs iel0lgteh. Keíolje a keze|t íeloletekkel vs]ó éÍin|kezé.L
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^ 
tÚfiék nem .ll6]mazható cye@ekek áItal ho2zálélheiö h€ ttkén.

A keszífiéíy n€m alkalmahaó házidlatok áta, hoztá'éíhed h€'ek n'

^Je 
has7_ál|d a kPgzjÜné1yl éle'm szeÍe' é.nr^é.Ú l.lÜl.16 é5 @iyhál €ykózoröíL

4'1'2 Felhasználá3Ía vonatkoaó speciíikus kockázatcsökkentó intézkedések

4.1.3 A ÍelhasznáIás során valószÍnűsíthetó kózv€tlen vagy kÖzvGtett hatások részletei' az
elsosegély.nyúltási előÍÍások és a kórnyezet védelmét céIzó óvintézkedések

4.1.4 A Íelhasználáslól lÜggősn atermék és csomagolása biztonságos általmatlaníÉsáÍa
vonatkozó elóÍÍások

4.1.5 A Í€lhaszná|ástól Íoggóen atermék tá]olási Íeltételei és éltaÍthatósági ideje.szokásos
táÍolási íehétel€k mellétt

4'2 A íelhesznáás l€lrása

FelhaBználá9 2 _ Tábliárát' Íelheszniá!ós 2 - B€ltéÍi' Íések é5 repedések - 0él csalétsk cseppékben
való k'uttat{sÍa - szakképzett f oglalkozássz.fii Íelha'ndó.

TeÍméKípus

Az engedélylzelt Íelhas'nálás
pontos leltlásá' am€nnylb€n
andokolt

Btaltelta 9eímanic&lvaréíett eory€de(Rovalok .Í'l0s0k (pl. .áocsálók).ném€t csótany

Blana odentgl !.lvaléíen .oy6dr(Rovalok' .n osÖk (!l. íágcsáJók)-konyhai csótáíy

P.lid@la ameíúE_lv&éÍ.tr égyedéklRoveol( ff lósók (pl' Í&6áók}.ndikd

Felhaszníísi teÍület

Az alka|ma2ás módia(i)

1'B. i.'íéldpJs - Ró€Íól6 & al*.öt' szeEl( valáÍfir mÁ5 Íz.nÉbúál .leÍ
ÉdekezéslE h.sznall sleÍek (Ká €!6 e]lé. Védekezésre hágznált sz.l.k)

céloígani!mus(ok) (beloéÍtve
í€jlődési szakas.t i3)

Fesl!ídóbólfu]lrsból csepo lMáilban kiluttalháló 9á cdadi _

Fe.skéndóból^ubusból caepp'olm4á,bÚ kiiu álhaó 9él c6alétek'

a l.ltózÖrcéo ÍÉítékétÓ és a csóláíylajtól ilqqó.n' (l cs€pp = o.oó o). Némt c3óláiy

20L7-12.21
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A íelhszíálás ménéké
gyakoÍisiíga

(Blattela oermanca]:o 12_0.16 o/mz (3-4 csepp/m2)' funyhai.sÓlány (Blatta
oÍiedslis): 0'16 o'24olm2 {4_6.*pp/m2) Amér ka csótány (Pel p|ane'a deÍicana):
0'16q/m2 - o 24 q/m2(.'6 csepp/Ín2) '_ _

GyakoÍ sáo: 4 heIénÉ ! keze]é s ' Ha lovább l a i5 íen ná]l a ÍenózóltséÉ eay szel smétel].
meo á keu elésl' Ne léory.n ki 12 Béppnél lóbbét keze|és4ként és há:taÍtásonkénl.

A kezelés oyaloasáqa a lenó!ötlsóo fugszÚrÉsét krvéló háÍom hónap múlva a

L DP É mÚáíyaq lecskendó 1' 2.3' 4 5,6,7.8 9 Eoy 10g tÓl(ólÖmeqgel

LDPE nűeya! tubus 15 20' 30 35 40 valy 5o o tÓllóloDeglel

FelhásználóiköÍ

csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

lL2.1 Felhasználiás.a vonatkozó speciÍik!s előírások

' Íepedése\bP' válm nr á bÚ'old\ ér beterdéréq tá'oy6l lpl' konlh4zeLqérY'
.nÓoé ]Ultassuk ki' A leÍnék neh hasznáható leloLlkezé és'e'
A gél a]ká]mázásávaI eoidéjÚ é! más rovaíinó szen ne haslnál UnK Vaoy né hasz.á Uk inÓsleírel Í ssen kezell 1€riilet€n.
hasz.ál]a Ía va!' polrzls l€lÚlelen' Keíülie a kezelt lelúleGkkel v2]ó éíin&ezésl.

4.2.2 Felhasználás.a vonatkozó specif ikus kockázatcsökkentó intézkedések

A kézelés sÓÍán üselien néqÍéleló védókesz1yÚt'
KeÍoljÜk el a készitmény szeebejutását' bóíe keli]lésél.
A 1eímék nem dkdNhátó oyeíhekék által h@záJérh€lÓ h€ly€kén.

A készíl.rÉny nem alkahdhaíá h&iállalok állal hozzáÍérhelő h€lyékén'
Aleíel ner aI'€ltrdhaló él€lmiszeÍen' to.yha Pwlozo'on' v&an lfu élél.'{z.lé{keléti.lie/ó !el.leleler 

'E|elrisz€lip4be nem h4ználhaó élélmBzeÍ)elen étében kivéw olyah Ekáralban' ahol& áelmisz$ éledéli, bonláld, zán

A k€z€jés vé!ézévelmeo k lloyózódn ÚÍól' hoo' a kezeh led]l.lén lévó élélm szeÍ' berende.ések és eayéb eszközdk nem
s/en_ll.7ód|ek és klmu'alhatóan íem lfulm4nal szel m&adékot
A készÍhényÍ csak néhezén iD..áÍéÍhetó h€{yÍR juttassuk kl' aho1 !ízzel nem édnkezhEt'
Á kész'lmény lavasolt inteqlált kánevÚ]násj lendszer (lPM) keÍéreb€n alkalmazni' A helyi adonsáookd (pl éqhajla üszoÓyok,
cé szeÍWzel, a ielhas&álás kóÍolményei, slb') szen eón brlva veoyÜk fly€lembe a lehelséoés írj*á védekezés] Úódszerekel s'
Kówsse nyonon a tÜmék hálókonysáoát a helyszlnen] ha1ékonygigcrkke'és eseén ü2s!ája @o' hoqy t€nnáll'e Íeziszténcia

Re2]snéncia gyanújá vaqy í.nnáló rczisztenc a eselén ne hóznája adon tedlotén a telnjékel'

4.2.3 A félhasználás során valószínűsÍthető közvetlen vagy kózvet€tt hatások Íészletei, a2
elsősegély-nyújtási előírások és a kórnyezeÍ védelmét cé|zó óvintézkedések

4.2'4 A Íelhasznáástól íüggően ateÍmék és csomagolása biztonságos ártalmatlanÍtásáÍa
vonatkozó e|őÍrások

20L1-12.27 ALKALMAZÁg ELóiRÁ5



4.2.5Á Íelhasználfutól Íí}ggően a térmék táÍolási feltélelei és e|tarthatósági ideie szokásostáÍolási Íeltételek mellett

4.3 A íelhasznáás leÍrlása

Felhasznáás 3 _ Táblázat' Felhasználás 3 - Beltéri- F.lhasználásrá kész csalétekálomlás -
lakoss.igi (ncm ÍoglalkozásszéÍlí)

ls' 1eméklípls _ Rova.ol6 és ao(aÖ|ó sz€lé( vá]ami má5 lze&4bÚar( 9||en
védekezés.e bd2náh sz&ek (Kiiúrevó €lled védek€zésÍe használr sze'ek)T.Íméktípus

Ar en gedélyezeü f elhasználás
pontos leÍrása' amennyiben
iídokolt
célorsanizmus(ok) (beleéÍtve
íejlődési szakaszt ls)

Blatélló q€.naíl.&lv élen eqyedék|RoErok' eÍirsÖk (pl' íálcsrálók)_.éhel s&any

sla[a q entalislvaÍéÍen €oedek|RovaÍok, emlósók (pr' í ág.sálók).lo nyh ai cs ótany

éqye'lE' |Éova.ol' efo lósol (pt' Íágcíálol).afu !i

FeltEsu nálás.a *ész 6.!érek állmás' '
F€lha5Üáást6 késu csalé(ek álomás'

Akaha'ás dÚ.isa:0,24'4 9/m2, a íenózórEég ÍÉnékétól lügoócn,
lsalélelállomások3 €loszfua. Pádáu' 2'5 q qéll raíal@ó csaléletábnás .6e!ef: 2
csalqeElomás pg helyiséo 6Iadsony 

'e 
ózÓtlség esaón (kb' 5 o/22 fi2) _ 4

csalélelálonás pd hdyiséo .náoas i€nózöBsé! esdén (kb. 10 o/22 m2) . _ _

sJnlqÉio_: Kb. . há €lt€üével helye.2Únl ki új csaIáeká onásokaI, amennyjben a
íenó2é5 1ovábba is l€nrál'
A kerelés oyakoísáoa: a íerlr.Ófigéq melszÚnését kó@Ió hárcÍn hónlp rnú]va a
kezelés fuoisÍnétdheló'

Lá]ossáoi (nem loglákoztsszélo

MúanyaE csá]áekálornás 1' 1.2. 1'5' 2. 2.5 o oé|ld lÖltw

Felhasználása teíÜlét

A2 alkalmazás módia(i)

A íelhaszníás ménéke és
qyekorisága

Felhasználói köÍ

csomagolási mér€tek és
csomagolóanyagok

ALKÁLM^ZÁ$ ELóÍRÁS



4.3.1 Felhasználásra vonatkozó speciÍikus élóíÍások

4.3.2 Felhasználásra vonatkozó speciÍikus kockázatcsökkenl6 intézkedések

Né n}dljon a ca]ét€kálrmás belse]ébe'

4.3'3 Á Íelhasználás soÍán valószín(síthető kózvetlen vagy közvetett hatások Íészleiei, a'
elsósegély-nyújtási előÍÍások és a kti.nyézet védelmét célzó óvlntézkedések

,l'3.4 A Íelhaszná!ástól íÜgg6en a termék és csomagolása biztonságos ánalmatlanÍtásáía
vonalkozó él6írások

4.3.5 A Íelhasználástól fijggóen a teíméklárolási ÍelÍételéi és eltarthatósági idéjé szokásos
tárolási leltételek mellett

4.4 A Í€lhasználás leíása

Felhasznáás 4 - Táblázat' Felhasznáás 4- Behéri- Félh.sználásÍa kész csalétekállomás
_szakképzett foglalkozásszeÍű.

Ézl a teÍreket sótét és niíkÓs/íédv€s helyen alkalm&2á| trosrqaló alan, a wc hÖgón a lélolyócsövek mellelt,
Gél csa|étek .saláekáI omásbaí'
A Galélékáloms úzenbe he y€zése:

1' A jelÖlés m.nlén, a csonaloláson lálhalÓ ábÍának neqielelóen Váo]a le á mÚanya! állomás véqá. íoy kél lyukjó.léÍe melyen
&e.sszlo] a íovalok bejuhatnak a mranyao dobozbá'

2' Akl válás' á lapszulaban IÉy5 csaléEk te!és foennyiséqél nyomja át a .sáléleká]omás be sejébe' Ai akt]váLást kóvelőéí ne

3. H€lye.ze ki a ioy aIílvát clalélekilloÚúst a jav6o]t hélyeke'
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Íerméktípus

A. engedélyazeÍt í€lhasználás
pontos leíásá' amennyib€n

13 tehélíipug _ Rova'Öla és alkaöló 
'é/ek' 

ValMinl nás izehlábúák elleni
védekezésl. hgszná/t s26ér (K'|evó ell.ni védekezéíe hszóát szeÍ;ii

célorganizmug(ok) (béleértve
Íeilődésj szakaszt is)

Blatella gelnadcárElé'm éoyedek|R@.ok' enlosök (pl' íáocsálók}némel csólany

Blána oíe alisnvaléren egyedet|Rovárok' em]ósnk (pl rágcsálók)-*onyhai csótany

P..lplánéld .ne. ! als]Éé€n ecyedel'RoJdo{' emósöx (p.' |áocsslollffslkfo

F€thaslnáásra kés. csalétek álomír _

F€lh6ználásÍa kész cslét€k á]lofuás.

ARBhuÁs dó.i9ö'o'2_0r 9h2 a ÍeíÚ.öcéq ÍÉ1é. élól Íüogóel'
csa]étpká'|oíú9&a e|6zfu. Pélúiül' 2's o q![ |atlólwo (9lé{ekál|má6 e*lé . 2
csalélekállomás peÍ helylséq alácsony lénó!ÓItség eseién (lb' 5 !/22 12) _ 4
csálaeráxom& peí hel'i*! maoas &íÓzotrség 6élén (kb' l0 gr'22 m2) - o -

Gvákonqo ] Kb. { hól etieltével h élyéz 
' 

Únk ki új csáláelrállomásokal amennyiben a
bnó.é. lovábbE is iemáL'
Á kezelés glako sála a íeíóli'ttséo méos'űnését krv€ló lróíom hónap mú Va a
kdelós lll€oiMáellEló.

Múanyag BdéGkánomás 1. 1'2' 1'5 2 2'5 o oéllet lólNe.

Felhasználási teÍület

A' alkalmaiás módia(i)

A felhasználás mérléke és
gyakorisága

Felhasználól köÍ

csomagolási méreEk é5
csomaoolóanyagok

4.4.1 Felhaslnálásra vonatkozó speciÍikus előírások

Ezl a €líÉkél sót& as ÍryiÍkoínédv6 he'6 alkalíErze msogató ala 
' 

a ]^rc nröqön, a leíolyócar@k melle(
Ga csaJáek csálélekállMásbe'
Acsalélekillomúsúlembe tjélyezése:

20t7.72.21,
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1. A ielÖlé9 menlé.' a csomagoláson lá1hát' ábrának mégíelelóen vágia le a núanyáo állonús végél' ioy két lyuk itjn lél'o' meLye

kércsztjl a lovalok bejulhaúak a húanyaa dobozba'

2' Áldlváá9 a kapszulá'ban lévó csáléEk leljes menoyiséoét nymja & a Ós8létekálonás belse]ébé. 42 alt !álásl kÖvetlon ne

3' Hélyede L & íoy akívált csálé(ekálomá$ a jávasdl helyeke'

Ne ny6sa kl a csajétekálomásl
Ne nyúljoí a Bá!élekál]omás belseiébé'

A k€zelés véqezúúel oyújtsé Ós9e a csaIélekálomásokat hllladékkézélés céljábó]'

A ké9ftfnény lavsoll inte! rált kánévóirdd rendszeÍ (lPM) kéÍelében alk'Jú4nl' A h€lyl adottságokal (pl' éqhajLaü v szonyÓk,
célszeMzel, a 

'elhásználás 
kólolnényei' stb') szém elón táltva veayok fioyelembe a lehetséo€s Íz]kai Védekezési módszerek4t is.

El]ehó zré a l€ffiék halélonyséqál a helyszin€n: hatélonysáo.sökke.és éselén vizsgálja Feg' hoqy 1enná]l'e lezlsr€nca

B.zi'zle.cid oyMqaÉgy le1náJló t€ll9Le-ria eselér n€ ha./naljd adon k'_laen a le'né4L

4.'lL2 Felhasználásra vonatkotó speciÍikus kockázatcsökkentő intézkedések

4'4.3 A Íelhasználás soÍán valószÍnosíthetó közvetlen vagy kózvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási el6íÍások ós a környezet védelmét célzó óvintézkedések

4JL4 A íelhasználástól függóén a teÍmék és csomagolása bizlonságos ártalmallanÍtásáÍa
vonatkozó elóírások

4'4.5 A Íelhasználásiól Íüggően a terméktárolási Í€ltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási Íeltételek mellen

5. Meta sPc felhasználására vonatkozó általános i]ánymutatások

5.1. Has2nálati utasÍtások

H6zná át élóí mindiQ d6sa el a teÍnÉi clmkéjé( és hóu náali úlmulaúlát és ta sa be e oí Íenúntetefl eEÍásokal'
Kezelés ek'n néÍ]e íel a íenó2ónsés nénekót és dz é nleÍ lérub€t'
KjzárÓ]ao béftél hasz.áalíá.
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A re2is.le|cia ko.k&atának óitlm]izausair iGiiiEr TáiöiiGi6iEiii ái6G
A Csálé'€k n€m hszráh.ló olya he|ye}€n' aho|álélm]szél' é|e ln iszeÍel éin tk€zó €szkrzók vaoy i!óvÍ2 9éMye2ódhéL
Á IeíÓzoflség nreosrunteteseE lobBlúl kezelé.Ye lehet szLlséq'
A lermélel a ]avasoJt dÓ? sban as oyalotLsáooalhasznaIB
Akelelés halétony9áoé étoelében|Üv€sse a]d hlgléni; oyakollotol' tálolíl$o el vaqy táL&ioí lé íinden €cyéb él€lémloíáq Á
csÓlinyol( s.ámá'a a ió élelemÍoús a khelye.et oél lelyen.
A haÉkonysá! opliMli2áiisa éldekéöM lElente éll.ntfizzé a bhélyeze 9ék' pólol,a amennylbén sz(]kséqes (pl'

A Iemék kizólóláo úoy alkahazháló holy qyelmkek, valamint hdi. és h6u onáÍalok ne íélhes9enek hozzá'
Ne ,unassa anyaqol a krmyezebe (aláÉa)' viz|olyásba. Ldyóba vaey csalohába'
KeÍnlni kell a áryagnak a kóhyezéoe va]ó kijutás& (P273)'
A leÍÍÉker ftn€zen hozu áÍéÍheló ' Ejlen h elyekÍe lell kijlnahl a h ol ne m éÍi ntkczik vÍz? eÍ.
A keze]éÉk béÍe]6ztéwl a kÉlelkezet hulladékol dss.e kell gyjit6i éndmúellás céljábÓl

^! 
8nyáq maGdékit és szennyeze( csomaoo|óányáaá' Valeint e éqyéb hulladékot (d. elhuuofl csólányok) a

oemzeli €lólÍásoknak méglele!óen ke]l ké:elni'

5.2. Kockázatcsökkentó intézk€dések

5.3. Várha(ó közvetlen vagy közvetett hatások Észletes leíÍása, az elsósegélynyúitási
előÍrások és a környez€tvéd€lmi óvintézkedések

5.4_ A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanÍtásáÍa vonatkozó előÍÍások

A ie. íÍék és címaoolóanyaq ánatr an an llásá 3 nenzet] el Ó irások 3l mecíel.lóen ( P 501).

6. Eqyéb infoÍmációk

s2ákkén'ál lmláko'ássr.rÚ lélha<zíÁló' vá]dÍányú vélzeGeloeltendel*ezó sz.}€mDeÍ ak r bo.jd Émétel lends2elesen
Íoola]ko.ás kdb.'\ álkal@' é-. t Vékenvséli solán Lép.a ánn6k erb€ne' allala es kq nyezeÜé qyáto'rll rockuatál
_.llroadhátó ménékúle csö[kenlen
i.its..i"ii.".i-r"rrc'a*ze'o nrr'*-rt" szabadloloalnÚ bjocLd teÍmékél a]kaÍnankónt, 9já( céJ'a lelhGználó s2eméy'
frfiffÉ;,,l; ffiGiá*' *lv t"-íúvá reszi á Ermékél a 6mbqék és házi ked@ncek s2ánia

szemb€k€Í(jlés eseén szemóblnósl kélt !égez ni ío|yóvizz€l ]eqálább 15 pelcen ker6zlÜl A kontakt]énc5ét el kell távo]í(ánl'
BóÍel való énnlkezés é9.én & élinlen bóíéllleB bó 3rapp:!s vilzel hos$k l€' dÓízsótés nélkol

Ha sz0kséoes a séÍÚ lel ü!y(ik tórhá2ba és mutssuk meo s te'mék cÍnkéÉL A ÍÉÍg..et y€íÉl]^ soh. ne haoiuk e9ye{lül'

MedLédvzés & oruo. as .!a9{nü.vi g.nalv'd r'aóár.
Tilneli kezelés' támealó/ki€!észíÚ relápia

AM€NNYíBEN oRvosl ELúTÁS szÜKsÉGEs, A TERMÉ( CÍMKÉJEVAGY csoMAGoLÁsA LEGYEN KÉZNÉL és
FoRDULJoN A 10xlKoLÓGlA KÓzPoNTHoz

köme7eiv4dni Á!iíé?kédé\.*:
Óün'é,k.dés] Aladályozu a meg e eyag köÍnyezeÍb€ WlÓ i]tásál (íelgzíni és lalajüzelo' yen nwl'lendszel] csabÍnahá]ózal| slb.
Nag' menby]séo kÖhye:e(be juld'a eseaén léplen lEp.Éote$á .z illeér.s haló6á!ol<kál'
A ment..ités íóds'er.i és anyaoaj: A k óni]Öll vegysren senléles ÍÓ]yadékÍelszivó Üryáaqal (pl' lpnrok. kaolin). ke]l beledni és
ósyeoyú|e.i és kijlijn edónyb€n .lh.lyezni és re5 zé.tycs hur sd éklé ké'.h '

5.5. A termék tárolási íehételei és eltarthatósági ideje szokásos táÍolási Íeltételek me|lett

Íádá5 eÉdeÚ csonaoolásbe.
Tú.o ás iól lezáí isohaq.'lásban s'áÍa'' lól s'élló!ó helyen.
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EMMlKJFFo szakvé]e m ény 5 záma] 13019 2/20x7lKJFFo

A c'mkeiél]Íat l6ná]mdza:

l'/lagnlh.sóülhyirló !ól

lll' íórgálm.!Ási t.tegóÍiáiú' su abadloroalmÚ nó52éí
Hdósy.ge 2,15% inidaktopdd
Eng.délytulajdonos: M'lva s A' (Bamelona' spanyoloBzág)
Blocld an!édélys.áh| Hu.2o17-MA-1&0o2o2_oooo
valam'n|, le|én dokumenfum a]bbbi podlal'
.ákos9áq'íélís.nclo'nd/./ánll.l<kerdó9''sre'p|eqei'3' 4I vaqtl
íész)! 5.2'5'3 5'4 55' pontok'
Lakossáoj lelhsznáóknak szánt csaléteká]lomás k szerclésel| 3'. 4.3'
vonaÍkozó rész)' 5'2,5'3' 5.4' 5.5' pontok'

(k !éw a k sze'elésék és csomaeolÓdlyalokE Wnalkozó

vaoy (kivé€ a klgeÍeléek é5 csomagolóanyaqokÍa

szaklépzen fi'llálko2ásszeí'j Je/h6ználóknak gántlecskendós/lubusÓs kisu eÍe|ések 3.' 4'2' (kvéve a kis.eÍe ések 6
.sonáoolófu/6ook.a ÚlaJ@zo'é<7' 5',,'53 5a 55 ponlok'
szakléprén boléll,o7á55zeú lelheználólná1 *ánl Lsá]elekállomás fuszeteJé*( J' 4 a' (kiÉ@ a l yetelés.k .s
csomaoolóanyágokra Vona1kozó tész) 

' 
5' 2 

' 
5.3, 5 4 5'5'pontok'

aa€cskendókön^ubusokon és csá|éietállonásokon íéhúbt t€ndó;

Haúanya!8: 2,t5% ifr adaldopr d
&oedélylul4donós: MylW s'A' {sd.elona' spartyoIÓIszáo)
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