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EK-szám
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]zobutÁn' ploE'n, n_bulán
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Az edénybén túhyoÍÉs uÍalkod k hó hatásáía meqÍepedhel

sÚlyÓ5 sz€ mi..ilációl okoz '

oNosi ianácsadás eseÉn lama kéznél BteÍmékedénya va9y cimkéiá'

Gy€mekéktól elzáM |aílandó

H asználat elóft o lvassa e a clmkén kÖzo I inÍormációkal'
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' 
sz]lÍáó|' nyil lánoólés nrás oyúÍóloíástóllávollanandó' ílos

Ti!]s nyÍlt lánoÍa vaoy nás oyúitÓloíásía pelmelezni'

ALKALMAZÁsl ELóÍRÁs



Ne lylkassza ld @o!, élesse el' nÉ9 hdzDilal llin sen'

szEMBE KERÚLÉs EsEÍÉN:óvltos ób|hés vlzzé| !óbb peÍcen keÍeszlq|'Adol1
eseÚ€n konlakllercsék éhÁvojÍlá3á' ha kömyen m€ooldháó. 

^. 
rdÍés loMatása'

Ha a s:émjníÁcjó nem mú k el oNosie|Iálásl keI kélni'

Napíényrú védondó.Nem éÍheli 50.c/t22.F hóÍÉt3édetel fé!há]ádó hó'

4. En9edélyezcn Íelhasználás(ok)

4,1 Á íelhasználás léÍrása

Felhasználás 1 . lakossáqi íell'esználók

TeÍméktípus

A2 eng édélyezén felhasználás
pontos léííása' amennyibén

célorganizmü3(ok) (beleénve a
feilódési szak.szt is)

Felhasználási terülel

Az alkalÍnez& mód.ia(i)

A fulhasznáá9 mértéké és
gyakoÍi3á9a

Felhasználói köÍ

csomagolási mérelék és
csoma9olóanyegok

19' lenÉklipls. Rlasrtó. és csá]oíatószelek íKá evr eLbnivédekezésle hsrnál

Rováfo&ló s?Qí cípó9."n),o!oi Dvd Éltásaa aIÍalmó'

c!lcdae lvaÍé lell e oyedek|Rovrlok' em]ósók 1pl tágEálók).cslpószúnyoook

(tjlté

AszEbadban laÍtóu kodó embel .uhá2aíal ném Jedet baíelületére iultátháló L'.

1 0íah.V645 cm2 _ 100 '
A daszij6zí 4 ó.án l@reszüí nyÚil vadelmel a gÚ,ryogok csipé* elleí. A kés.ihényi
náponbleqlel]ebbkétszeÍ h6z.áIjÚk'

Latossáaj (nem loolalko.ásszelÚ)

Áéloszol poíl6rtásl bi21o3iló s:Ó.óbjjel elláot lémpáackbJl: 1oo Ít! lÖhési lé,'ooattál'

4.1.1 Felhas.nálásra vonatkozó spéciÍikus €lőlrások
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4.1.2 FelhasznáásÍa vonatkozó speciÍlkus kockázatcsÖkkentó intézkedések

41.3 A lelhasznáás során valósaínúsíthetó közvetlen vagy kÖzvetett ha1ások Íészletei, at
elsősegély.nyújt&i előÍrások és a környezet védelmét cél.ó óvintézkedések

4.1.4 A f€lhasznáástól fiiggóen a tennók és csomagolása blztonságos áÍtalmatlanítására
vonatkozó elóíÍá3ok

41.5 A Íelhasznáástól függó€n a termék tátolási íeltételei és eltarthalósági ideie szokásos
táÍolási í€lráelek mellett

5. lVeta sPc íelhasználására vonatkozó

5'1' Használati utasítások

általános iránymutatások

hogs.ú szá.ú íadrágot és hosszú !jÉ ino.t! czzel .sÖkkenrv. á védelennez

A lésÚnénny€l c$k a 6íoé9jék h€{ bóíélüe(et 1920 cm É@l3á9ól e!y.nláé*n p.Ímetez!Ük be kb, 1'r ÍÉsodpercen
keÍe'tü. (^ kijuftáiandó naszló6zer hEnnyjségé t oÍamnv645 cm2)'

_lélnőtt€k lsléni ü dc' á nyák' a álkÜ és a láblei'
.2 és 12 év kózóíi oyéÍnE*et e*tén: a2 

'c' 
á nyak és a láble|

Ne p€ m.léz zÜr kÖ?Ve en ul .. alcb óíe l A aícbó ll a slém, srájé5 ii)rek kÓlnyékének kivéieléV.l. a tenyéóeiunaloí pehené|
kénlÚk be' 6yeÍm.k.kkez.lésekoÍ elós.öra s.]át kezú.ke fúiuk a kószírményl és hv k6nllk bo r bóÍuket.

52. Kockázalcsöktontó intérkedések
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|e hszná]!k napl két alkalomnál oyakíabbaí.
2 éven aIll qye'Gk€n a készhnény heznáalalilos.
A ké*ilrnényt né péme(ezzÜ* 12 évné| Íiaáább gyemékek leryéréÍe
sédlt Ely jí lát bÚíe' lll€N€ a fuháza(allEden bóríeulelÍe ne aIkálma:zuk aszen.K€'0llÜk akészímény szemb€ nyálkahártyá'

kel0lj(jk a p€mel be]éozésél.
A ké*ínÉ'ry használata Után és ákezés dfi s.zappanos
vizzel alaposan mo ss! l kez et. Amennyiben a i]ásáóhatásÍa núí nincs sz okséa únk
Vaoypana5z (pl' alleÍolás lúnelek' bóÍpí stb.) j€lentke!ik! a kezell
bőÍfe llletékét moqslk é vl77Él
A"ész nén'^csál*áDcdoa1v3!''Ól(7drzólelYicego€1hasznalu/
kel'l'Üt akesz'm€q] el.lmr7ól'4vdoyevóFc/{ó/re .a'oetinllczesel'
A kész ílmén'1 !ye. m ekekól e]záNa táÍoliuk'
A kész hmény káíos hhatjá a hÚ s2 á as anyaooka a mÚ any agol áz ó Íaov€ g€l, a b Óí és a ie slétt lakkozoÍ leloleteket.
A lovÚnasztó s'el keserű lzanyaool taíaIm&. mé]y meoakadályozza a késriIn-lny véletlen embeÍi íooy.'s.lásáL

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, ar els6seqélynyújtási
előÍÍá5ok és a köÍnyezetvédelmi óvintézkedések

Ese eges mélqezés vagy annak gyaÓÚ]a esetén aonnal oÍVoshoz kel íoÍdulni és a cimkél a oÍvosnak reg kél] foUtalni!

. A szereI la'lsa ny tva é5 íélrány p.Ícen ketesztÜ bó vlzze 
' óVálosan öblllse h

' Ha a szembfr lo.taklencse va|' dl lávolÍlsa e és lolyt$sa a vem tová'bi óblÍlésél 'Amen nyib. n a panasz nem enyhÜ 
'

' Lényelés eJelén a szájat k]kel]Öblfuéni' t os bány1ah ' FoÍd! jon olrcrho. és hÚassa meg a teríék dobozál' címkéjé( vaoy

5.4. A termék és csomagolása biztonságos áÍtalmatlanÍtásáÍa vonatkozó előÍrások

5.5. A termék tárolási feltételei és eltanhatósági ideje szokásos táÍolási Íeltételek mellett

6. Egyéb inÍoÍmációk

ne nasznaluk u]Ía séúh lven célbÓ|' 
^ 

telDék ki(/Últ c$maoolÓanvaoa

Ne 9en.yézze atetmékkelVaqy á csomaoolóanyaqává a ta]ajl' az álló_ és Ío yóv 2eket|

számíNa 2 évio hernáhaló fel' (A gyánás id€]ét d eqyedi csomaooláskon Íel kell tünleliil)
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