
A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Naturland szúnyog- és kullancsriasztó permetTermék neve:

Termék típusa(i): 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0028484-0000

Engedélyszám: HU-2022-SP-19-00381-0000
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Naturland szúnyog- és kullancsriasztó permet

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
NATURLAND Magyarország Kft.

Csillagvirág u. 8. H-1106 Budapest Magyarország

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2022-SP-19-00381-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0028484-0000

Az engedélyezés dátuma 16/05/2017

Az engedély léjáratának
dátuma 16/05/2027

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve NATURLAND Magyarország Kft.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Csillagvirág utca 8. 1106 Budapest Magyarország

Csillagvirág utca 8. 1106 Budapest Magyarország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve Merck S.L.U.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spanyolország

Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanyolország

Hatóanyag 1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát

A gyártó neve Merck KGaA

A gyártó címe

Gyártási helyek

Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Németország

Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanyolország

Hatóanyag 1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát

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 (%)

Etil-butil-acetil-amino-
propionát Hatóanyag 52304-36-6 257-835-0 20

ethanol ethanol Nem hatóanyag 64-17-5 200-578-6 35

2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Súlyos szemirritációt okoz.
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Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

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

A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott
esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Lakossági - szúnyogok és kullancsok távol tartására

Terméktípus
19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)

Rovarriasztó szer. Csípőszúnyogok és kullancsok távol tartására alkalmas.Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Culicidae:
Közhasználatú név: Csípőszúnyogok
Fejlődési szakasz: Kifejlett egyedek

Tudományos név: Ixodidae:
Közhasználatú név: Kullancsok
Fejlődési szakasz: Kifejlett egyedek és nimfák

Felhasználási terület
Other

Szabadban vagy jól szellőző helyen

Az alkalmazás módja(i)
Módszer: Szórás
Részletes leírás:

Szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:

Alkalmazás dózisa:

A test fedetlen részeinek (csak arc, kéz, kar, láb és láb) egyenletes kezeléséhez
szükséges mennyiségek:
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-> felnőttek: 6,12 g (~53 pumpálás);
-> gyermek (6-12 éves): 3,39 g (~29 pumpálás);
-> gyermek (2-6 éves): 2,51 g (~21 pumpálás);
-> kisgyermek (1-2 éves): 1,77 g (~15 pumpálás).
Alkalmazás gyakorisága:
naponta legfeljebb 1-szer alkalmazható.

Felhasználói kör Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok Pumpaként működő szórófejjel, műanyag (HDPE) palackban -> 25 ml - 750 ml

mennyiséggel.

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

A szabadban tartózkodásunk során viseljünk hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a
védelemhez szükséges riasztószer mennyiségét.
Használat előtt a flakont alaposan rázza fel! A készítményt vékony rétegben, csak a vérszívó ízeltlábúaknak kitett bőrfelületeken
alkalmazza! Függőlegesen tartva a flakont kb. 2-5 cm távolságból permetezze a készítményt a védendő bőrfelületre, majd ujjaival
egyenletesen oszlassa. 
Ne permetezzük közvetlenül az arcbőrre! Az arcbőrt – a szem, száj és fülek környékének kivételével – a tenyérbe juttatott permettel
kenjük be. 
12 évesnél fiatalabb gyermek kezelésekor először a saját kezére adagolja a készítményt, és így kenje be vele a gyermek bőrét. A
gyermek kézfejét ne kezelje! A megfelelő ruházat használatát mindig előnyben kell részesíteni a riasztószer alkalmazásánál.
Bizonyos tényezők, mint a magas hőmérséklet (> 30 ° C), a páratartalom és erős szél befolyásolhatják a rovarriasztó
készítmény hatástartósságát.
Erős izzadás és úszás után a riasztószert újra kell alkalmazni. Kizárólag akkor használja újra a terméket, ha a védőhatás
észrevehetően csökkent, legalább 10 óra elteltével az első alkalmazás után.
Nem ajánlott a riasztószert más készítményekkel, például naptejjel vagy kozmetikai készítményekkel együtt használni,
mivel csökkenthetik a riasztószer hatékonyságát.
Tájékoztassa az engedély tulajdonosát, ha a készítmény hatástalan.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Tilos 1 évnél fiatalabb gyermekeket kezelni a termékkel.
Ne alkalmazza a készítményt testhajlatokban, például a hónalj és térdhajlat bőrfelületén. 
Ne alkalmazza a készítményt ruha alatt. 
Ne használja a terméket sérült, sebes, frissen borotvált vagy irritált bőrfelületen. 
Ne használja a terméket haszon- és háziállatokon.
Kerülje a szintetikus anyagok permetezését és használat előtt meg kell vizsgálni a textíliákkal való kompatibilitást a ruhák nem
látható részén. 
A készítmény használata után és étkezés előtt szappanos vízzel alaposan mossunk kezet. 
A kiömlött terméket fel kell itatni erre alkalmas anyaggal (pl. száraz homok, forgács, stb.)

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

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
Belégzés esetén: vigye a sérültet friss levegőre.

Szembe kerülés esetén: ellenőrizze, hogy van-e a szemben kontaktlencse, és ha egyszerűen eltávolítható, vegye ki, majd öblítse ki
a szemet bő vízzel. Forduljon szemorvoshoz.
Bőrrel való érintkezés esetén: ha a használat után a bőr kipirosodik vagy folyamatos fájdalom jelentkezik, forduljon orvoshoz.
Lenyelés esetén forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.

Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne ürítse a terméket a lefolyóba.
Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizeket!

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a
csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a
helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék
maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
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Eredeti csomagolásában jól lezárva száraz, jól szellőző, hűvös helyen tároljuk. Nyílt lángtól, hőtől,  gyújtóforrástól tartsuk
távol. Fagytól óvjuk!
A terméket nem szabad hosszabb ideig 35°C feletti hőmérsékleten tárolni.
Ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek!
Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Szavatossági idő: 2 év.

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:

Naturland szúnyog- és kullancsriasztó permet

Hatóanyaga: 20% etil-butil-acetil-amino-propionát (IR3535)
III. forgalmazási kategóriájú riasztószer
Engedélytulajdonos: NATURLAND Magyarország Kft.
Biocid engedélyszám: HU-2022-SP-19-00381-0000
valamint a jelenlegi dokumentumnak a 3., 4.(kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. pontjait.
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