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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Raid Chemotox hangya- és csótányirtó porozószer

Raid hangya- és csótányirtó porozószer

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
SC Johnson Europe Sàrl

Z.A. la Piece 8 1180  Rolle Svájc

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2018-MA-18-00211-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0010714-0000

Az engedélyezés dátuma 14/03/2018

Az engedély léjáratának 15/08/2026

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve SCJ Eurafne Limited

A gyártó címe

Gyártási helyek

Frimley Green Road PGU16 7AJ Frimley, Camberley Surrey Egyesült Királyság

Sinapak, Via dell’Industria e Artigianato, 7 27049 Stradella, PV Olaszország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve Bayer CropScience AG

A gyártó címe

Gyártási helyek

Alfred Nobel Strasse 5040789 Monheim an Rhein Németország

Bilag plant - Vapi India

Hatóanyag 24 - Deltametrin

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 (%)

Deltametrin (S)-a-cyano-3-
phenoxybenzyl (1R,3R)-

Hatóanyag 52918-63-5 258-256-6 0.05

2.2. Az előállítás típusa

DP - Porozószer (finom por)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően..

4. Engedélyezett felhasználás(ok)
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4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - lakossági felhasználók részére

Terméktípus
18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni

A készítmény zárt térben rejtett életmódú rovarok (például csótányok és hangyák)
irtására, az épületek közvetlen közelében (például teraszon, küszöbön, ablakkereten,

Az engedélyezett felhasználás

Célorganizmus(ok) (beleértve a
Hymenoptera: Formicidae:-hangyák-Ivarérett egyedek|Rovarok, emlősök (pl. rágcsálók)

Blattodea:-csótányok-Ivarérett egyedek|Rovarok, emlősök (pl. rágcsálók)

Felhasználási terület
Beltéri

Kültéri

IV 1.3.2. Beltéri használat / háztartási / magánterület
IV 2 Kültéri használat (ház körül)

Az alkalmazás módja(i)
Szórás -
-

A felhasználás mértéke és
3,5 g/m2 mennyiségű porozószert juttasson a felületre. Kültéren maximum 2 m2
felületen használja a porozószert. - 0 -
Ha szükséges, 12 hét után ismételje meg a kezelést.

Felhasználói kör Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
100-250 g töltési térfogattal, porszórásra alkalmas műanyag flakonban kerül
forgalomba.

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
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-

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

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

A készítmény használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

Óvatosan rázza fel a flakont, távolítsa el a kupakot.. Egy négyzetméter felület kezeléséhez: tartsa a flakont enyhén lefelé és a
kezelés irányában mozgatva rázza meg ötször, így juttasson a porból a felületre, 3-5 g/m2 mennyiséget. Egy rázás 0,2 m2 felületre
elegendő.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
Gyermekektől távol tartandó.
Ne használja háziállatok jelenlétében és gátolja meg a bejutásukat a kezelt területre.
Használata után és étkezés előtt vízzel a kezet és az érintett bőrfelületet meg kell mosni.
Biztonságos helyen tartandó.
A helyiségben lévő akváriumot, állatketrecet takarjuk le vagy helyezzük át másik helyiségbe.
Használata előtt a nyitott víztárolókat le kell fedni.

Ne használja közvetlenül háziállatokra.

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

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Belégzés esetén:
Friss levegőre kell menni. Ha a légzés nehézséget okoz, forduljon orvoshoz.
Bőrrel való érintkezés esetén:
Bő vízzel kell öblíteni. Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén:
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

Szembe kerülés esetén:
Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
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5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék csomagolását ne használjuk újra semmilyen célból.
A termék kiürült csomagolóanyaga háztartási hulladékgyűjtőbe dobható.
Ne ürítse a terméket a lefolyóba.
Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizeket!

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

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 4 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi
csomagolásokon fel kell tüntetni!)

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:
Raid Chemotox hangya- és csótányirtó porozószer
vagy
Raid hangya- és csótányirtó porozószer
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

Hatóanyaga: 0,05% deltametrin
Engedélyes: SC Johnson EurAFNE Ltd., Frimley Green Road, Camberley, Surrey, GU16 7AJ, Egyesült Királyság
Engedélyszám: HU-2018-MA-18-00211-0000

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2.,
5.3., 5.4., 5.5. pontok.

Fentiek mellett a készítmény osztályozásából eredően feltüntetendő még a GSH09 veszély piktogram is.
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