
A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

NON FLAMMABLE AIRCRAFT INSECTICIDE PHENOTHRIN légy- és szúnyogirtó aeroszolTermék neve:

Termék típusa(i): 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni
védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0029012-0000

Engedélyszám: HU-2022-MA-18-00402-0000

A 25505-9/2022/KBKHF határozat 1. számú melléklete
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

NON FLAMMABLE AIRCRAFT INSECTICIDE PHENOTHRIN légy- és szúnyogirtó aeroszol

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
Produits Sanitaires Aéronefs

1 Rue de Lamirault ZAE de Lamirault 77090 COLLEGIEN
Franciaország

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2022-MA-18-00402-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0029012-0000

Az engedélyezés dátuma 12/07/2022

Az engedély léjáratának
dátuma 26/03/2029

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve Produits Sanitaires Aeronefs

A gyártó címe

Gyártási helyek

1 Rue de Lamirault - ZAE de Lamirault 77090 Collegien Franciaország

AEROPACK - Zone industrielle de Zriba, Zaghouan 1152 Hammam Tunézia

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve Sumitomo Chemical (UK) Plc

A gyártó címe

Gyártási helyek

Hythe House, 200 Shepherds Bush Road, Hammersmith W6 7NL London Egyesült
Királyság

Aza-sabishirotai, Oaza-misawa, Misawa 033-0022 Aomori Japán

Hatóanyag 59 - 1R-transz-fenotrin

A gyártó neve ENDURA S.P.A

A gyártó címe

Gyártási helyek

Via Pietramellara 40121 Bologna Olaszország

JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD. - Wenfeng road 39. 225009 Jiangsu Kína

Hatóanyag 59 - 1R-transz-fenotrin

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (%)

1R-transz-fenotrin
3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-2,2-dimethyl- 3-
(2-methylprop-1-
enyl)cyclopropanecarbox

Hatóanyag 26046-85-5 247-431-2 2,247

2.2. Az előállítás típusa

AE - Aeroszol

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
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Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Napfénytől védendő.Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Szakképzett foglalkozásszerű felhasználás - légi járművek rovarmentesítésére

Terméktípus
18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni
védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Légi járművek kezelésére, az utastérben felszállás előtt (az ajtók zárását követően) vagy
repülés közben, a  csomagtérben pedig repülés előtt alkalmazva. 
A terméket kizárólag a légi jármű személyzete használhatja fel!

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Musca domestica
Közhasználatú név: házi légy
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Tudományos név: Culicidae:
Közhasználatú név: csípőszúnyogok (Aedes fajok)
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Tudományos név: Culicidae:
Közhasználatú név: csípőszúnyogok (Anopheles fajok)
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Tudományos név: Culicidae:
Közhasználatú név: csípőszúnyogok (Culex fajok)
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Felhasználási terület
Beltéri

beltéri

Az alkalmazás módja(i)
Módszer: Permetezés
Részletes leírás:
Egyszer vagy többször  használatos aeroszol.
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A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:
Alkalmazás dózisa:   35 g termék / 100 m3.

Alkalmazás gyakorisága: 1 alkalmazás / repülőút. 

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Alumínium aeroszol palack -> 30, 40, 60 és 100 gramm össztömeggel.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett
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-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Használat előtt minden esetben olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövesse az utasításokat.

Kizárólag a használati utasításnak megfelelően használja.
A terméket kizárólag zárt térben, szúnyogok és legyek irtására használható.
Az egyes légi járművekben alkalmazni szükséges palackok számát illetően tájékozódjon a fedélzeti kézikönyvből.  
Nyissa ki az ülések feletti és az oldalfalban kialakított tárolókat, a mosdókat és a gardróbokat. A levegő-visszakeringető rendszert
állítsa normál légáramra. Kapcsolja ki a légkondicionáló rendszert.
A terméknek nincs maradék hatása, ezért nincs megelőző hatása sem.
Alkalmazzon integrált kezelési módszereket, például a kémiai, fizikai és egyéb közegészségügyi intézkedések kombinációját,
figyelembe véve a helyi viszonyokat (éghajlati viszonyok, célfajok, felhasználási feltételek stb.).  
Egyszer használatos aeroszol:
A repülőgép nagy méretű - kb. 100 m3 - helyiségeinek (utastér, nagy rakterek)  kezelésére alkalmazható. Felhasználása során,
nyomja a gombot ütközésig. Az aktiválást követően a palackot az alsó részénél fogva tartsa el kartávolságra és
vállmagasságban irányítsa a permetet felfelé a palack teljes kiürüléséig. Tartsa a palackot maga mögött. A palack kiürülése
közben járja be az utasteret úgy, hogy tegyen meg 2 másodpercenként  1 lépést vagy 1 üléssornyi távolságot. 
Többször használatos aeroszol:
A repülőgép kisméretű - kb. 10 m3 - helyiségeinek (pilótafülke, személyzeti pihenő, mellékhelyiség) kezelésére alkalmas. A palackot
függőlegesen tartva nyomja meg a gombot. Tartsa nyomva a kívánt mennyiség kijuttatásáig.  A helyiségek kezelésére 3–4
másodpercig tartó permetezés elegendő.   

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Ne hagyja, hogy a termék élelmiszerekre, evőeszközökre és élelmiszerekkel érintkező felületekre kerüljön.
Ha naponta több alkalmazás szükséges, akkor minden egyes alkalmazást a repülőszemélyzet másik tagjának kell végeznie.  
Étkezés előtt és használatot követően mossa meg a kezét és a terméknek kitett egyéb bőrfelületeket.
Tilos kiszúrni vagy elégetni, még használat után sem.  
Tartsa távol a hőtől / szikrától / nyílt lángtól/forró felületektől.
Használat közben tilos a dohányzás! 
A kezelt légi jármű tisztítása kizárólag olyan erre a célra szolgáló termékekkel végezhető, amelyek nem teszik szükségessé a
folyékony hulladék csatornába vagy helyi szennyvízkezelő üzembe ürítését.  
A tisztítóeszközöket (kefék, rongyok stb.) használat után szilárd hulladékként kell ártalmatlanítani, és nem öblíthetők el ismételt
felhasználás céljából.   

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések
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Elsősegélynyújtás:

Belélegzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni és orvoshoz kell fordulni.  
Szájba kerülés esetén gondosan öblítse ki a száját vízzel. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át. Tilos hánytatni.
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét. Ha háziállat nyeli le a terméket,
forduljon állatorvoshoz.
Szembe kerülés esetén: óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen
megoldható. Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.
Bőrrel való érintkezés esetén: mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.

 

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Ne hagyja, hogy a fel nem használt termék a  talajba, vízfolyásokba, vízvezetékekbe (kagylók, wc-csészék stb.) vagy lefolyókba
kerüljön.   
A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát,
csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb hulladékot veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a
felhasználó a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőző, közvetlen napfénytől, fagytól védett helyen tárolandó.
Tárolja távol hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól.

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Élelmiszerektől, italoktól, takarmányoktól és termésnövelő készítményektől távol tartandó.

Szavatossági idő: 2 év.

6. Egyéb információk

A jelen engedélyben a "szakképzett foglalkozásszerű felhasználó"  nem egészségügyi gázmester, vagy kártevőirtó
szakmunkás végzettségű személy jelent. 

A terméket kizárólag a légi jármű személyzete használhatja fel!

A termék Magyarország területén csak akkor használható fel, ha a Magyarországról induló repülőgép járatok, illetve
teherszállítmányok ilyen formában történő légy- vagy szúnyogmentesítését jogszabály írja elő. A termék felhasználható
továbbá, ha az országos tisztifőorvos külön határozatban rendeli el az induló repülőgépek beszállás/berakodás vagy
felszállás utáni rovarmentesítését.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biocid szakvélemény száma: 25505-8/2022/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza: 
NON FLAMMABLE AIRCRAFT INSECTICIDE PHENOTHRIN légy- és szúnyogirtó aeroszol
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Hatóanyaga: 2,247% 1R-transz-fenotrin
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer
Engedélytulajdonos: Produits Sanitaires Aeronefs (Collégien, Franciaország) 
Engedélyszám: HU-2022-MA-18-00402-0000
Valamint a jelen dokumentum alábbi pontjai, a felhasználói kör függvényében:
2.2, 3.1, 4. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. megfelelő részei.
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