
A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója

Raid szúnyogirtó lapTermékcsalád 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-0026535-0000

Engedélyszám: HU-2021-MA-18-00359-BF
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I. rész - Első információs szint

1. Adminisztratív információk

1.1. Termékcsalád neve

Raid szúnyogirtó lap

1.2. Termék típusa(i)

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

1.3. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
SC Johnson Europe Sàrl

Z.A. la Piece 8 1180  Rolle Svájc

Név

Cím

Engedélyszám HU-2021-MA-18-00359-BF

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0026535-0000

Az engedélyezés dátuma 19/08/2021

Az engedély léjáratának
dátuma 14/06/2031

1.4. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve SC Johnson Europe Sàrl

A gyártó címe

Gyártási helyek

Z.A La Pièce 8, 1180 Rolle Svájc

Zobele Holding S.p.a. - via Fersina 4, 38123 Trento Olaszország

ZOBELE BULGARIA EOOD - Rakovski Municipality, Industrial Zone, Warehouse 2, 4142
Stryama Bulgária
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1.5. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

A gyártó neve Bayer SAS

A gyártó címe

Gyártási helyek

16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Franciaország

Bayer Vapi Private Limited - Plot # 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat India

Hatóanyag 1404 - Transzflutrin

A gyártó neve Bayer AG, Division Crop Science

A gyártó címe

Gyártási helyek

Alfred-Nobel Strasse 50 40789 Monheim Am Rhein Németország

Bayer Vapi Private Ltd. - Plot # 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195 Gujarat India

Hatóanyag 1404 - Transzflutrin

A gyártó neve Endura S.p.a

A gyártó címe

Gyártási helyek

Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Olaszország

Via Baiona, 107 – 111 48123 Ravenna Olaszország

Hatóanyag 1344 - 2-(2-butoxietoxi)etil-6-propil-piperonil-éter (Piperonil-butoxid/PBO)

2. Termékcsalád összetétele és formulációja

2.1. Termékcsalád összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ
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Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (%)

Transzflutrin Hatóanyag 118712-89-3 405-060-5 8,288 - 8,288

2-(2-butoxietoxi)etil-6-
propil-piperonil-éter
(Piperonil-butoxid/PBO)

Hatóanyag 51-03-6 200-076-7 79,794 - 79,794

Eukaliptusz illat Nem hatóanyag 0 - 3

2.2. Formuláció típusa(i)

MV - Párologtató párna

II. rész - Második információs szint - meta SPC(k)

1. Meta SPC adminisztratív információ

1.1. meta SPC azonosító

meta SPC 1

1.2. Engedélyszám pótszáma

1-1

1.3 Termék típusa(i)

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

2. Meta SPC összetétel

2.1.Meta SPC összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ
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Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (%)

Transzflutrin Hatóanyag 118712-89-3 405-060-5 8,288 - 8,288

2-(2-butoxietoxi)etil-6-
propil-piperonil-éter
(Piperonil-butoxid/PBO)

Hatóanyag 51-03-6 200-076-7 79,794 - 79,794

2.2. Meta SPC formuláció típusa(i)

MV - Párologtató párnaFormuláció(k)

3. Meta SPC figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatai

Figyelmeztető mondatok Súlyos szemirritációt okoz.

Légúti irritációt okozhat.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Kerülje a füst belélegzését.

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

Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

BELÉLEGZÉS ESETÉN:Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

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

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Ha a szemirritáció nem múlik el:Orvosi ellátást kell kérni.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Jól szellőző helyen tárolandó.Az edény szorosan lezárva tartandó.

Elzárva tárolandó.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.
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4. Meta SPC engedélyezett felhasználása(i)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Beltéri - lakossági felhasználóknak - szúnyogok irtására

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

Rovarirtó szerAz engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Culicidae:
Közhasználatú név: Szúnyogok
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Felhasználási terület
Beltéri

Beltéri használatra

Az alkalmazás módja(i)
Módszer: Párolgás
Részletes leírás:
Helyezzen egy lapot a párologtató készülékbe.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:
Minden egyes lap legalább 10 óra védelmet nyújt egy kb. 30 m3 légtérű helyiségben. 

Felhasználói kör Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok Elektromos készüléket tartalmazó kiszerelés:

Karton dobozban, műanyag (PET) tasakba egyenkét csomagolva -> 10, 20, 30, 40, 50
vagy 60 darab.
Elektromos készülék nélküli, utántöltésre szánt kiszerelés:
Karton dobozban, műanyag (PET) tasakba egyenkét csomagolva -> 10, 20, 30, 40, 50
vagy 60 darab.
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4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Lásd a "Használati utasítás" szekcióban

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd a "Használati utasítás" szekcióban

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

Lásd a "Használati utasítás" szekcióban

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

Lásd a "Használati utasítás" szekcióban

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

Lásd a "Használati utasítás" szekcióban

5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások
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5.1. Használati utasítások

Használat előtt mindig olvassa el a címkét, és kövessen minden utasítást.
A párologtató kizárólag jól szellőző helyiségben használható!
Használati utasítás:
1. Vegye ki a szúnyogirtó lapot a csomagolásból.
2. Helyezzen be egy darab szúnyogirtó lapot a pereménél fogva a párologtató készülék tetején lévő műanyag rács alá. Utána mossa
és szárítsa meg a kezét.
3. Dugja be a készüléket a 230 V-os hálózati csatlakozóba. A termék 30 perc elteltével kezdi kifejteni hatását.
4. Használat után húzza ki a csatlakozóból a készüléket és távolítsa el a használt lapot, ha szükséges.

Ahol lehetséges, az alkalmazott kezelést fizikai védekezéssel (pl. szúnyogháló) kell kombinálni.
Ha a kezelés hatástalan, a felhasználóknak tájékoztatniuk kell az engedély tulajdonosát.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Őrizze meg a külső kartont a használati utasítás és biztonsági előírások megőrzése céljából.
Használat közben tilos a párologtatót bármivel letakarni.
Vizes kézzel vagy fém tárggyal ne érintse meg a készüléket.
A lap behelyezése vagy eltávolítása után azonnal mosson kezet.
Tartsa távol a macskákat a kezelt helyiségektől a piretroid hatóanyagokra való nagy érzékenységük miatt!
A helységben lévő akváriumot, terráriumot, állatketrecet takarja le. Használata közben az akvárium levegőztető rendszerét kapcsolja
ki vagy helyezze át másik helységbe.
Ne használja olyan helyen, ahol élelmiszereket tárolnak, készítenek és fogyasztanak, például konyhákban, étkezőkben,
borospincékben, stb.
Gyermekek a készüléket nem használhatják!

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

Elsősegély-nyújtási előírások:
Belégzés esetén: az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Ha specifikus tüneti reakciókat észlel, forduljon orvoshoz.
Lenyelés esetén: azonnal hívja fel a toxikológiai központot (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) +36 80 201
199 ) vagy kérjen kezelési tanácsot egy orvostól. Ne itassa meg a személyt. TILOS hánytatni. Spontán hányási reakció esetén a
fejet tartsa a csípő alatt az aspiráció megelőzésére. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át.
Bőrre kerülés esetén:  azonnal öblítse le a bőrt bő szappanos vízzel. Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása vízzel vagy a szem öblítésére szolgáló folyadékkal. Irritáció vagy látászavar fellépése esetén forduljon
orvoshoz.
Környezetvédelmi intézkedések:
A fel nem használt termék maradéka ne kerüljön a talajra, vízfolyásokba, lefolyóba.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú terméket 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.
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5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőző, közvetlen napfénytől védett helyen tárolandó.
Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Élelmiszerektől, italoktól, takarmányoktól és termésnövelő készítményektől távol tartandó.

Szavatossági idő: 4 év.

6. Egyéb információk

Biocid szakvélemény száma: 1852-4/2021/KBKHF
A címkefelirat tartalmazza:
RAID szúnyogirtó lap illatmentes
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer
Hatóanyaga: 8.288% transzflutrin
Engedélytulajdonos: SC Johnson Europe Sàrl (Role, Svájc)
Biocid engedélyszám: HU-2021-MA-18-00359-1001
valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. és 6. pontok.

7. Harmadik információs szint: egyedi termékek a meta SPC-ben

7.1 Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi
összetétele

Kereskedelmi név RAID szúnyogirtó lap illatmentes Forgalmazási terület: HU

Engedélyszám
HU-0026535-0001 1-1

(R4BP 3 tétel hivatkozási száma - Nemzeti
engedélyezés)

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

Transzflutrin Hatóanyag 118712-89-3 405-060-5 8,288
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Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (%)

2-(2-butoxietoxi)etil-6-
propil-piperonil-éter
(Piperonil-butoxid/PBO)

Hatóanyag 51-03-6 200-076-7 79,794

1. Meta SPC adminisztratív információ

1.1. meta SPC azonosító

meta SPC 2

1.2. Engedélyszám pótszáma

1-2

1.3 Termék típusa(i)

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

2. Meta SPC összetétel

2.1.Meta SPC összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

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

Transzflutrin Hatóanyag 118712-89-3 405-060-5 8,288 - 8,288

2-(2-butoxietoxi)etil-6-
propil-piperonil-éter
(Piperonil-butoxid/PBO)

Hatóanyag 51-03-6 200-076-7 79,794 - 79,794

Eukaliptusz illat Nem hatóanyag 3 - 3
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2.2. Meta SPC formuláció típusa(i)

MV - Párologtató párnaFormuláció(k)

3. Meta SPC figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatai

Figyelmeztető mondatok Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Súlyos szemirritációt okoz.

Légúti irritációt okozhat.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Kerülje a füst belélegzését.

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

Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

HA BŐRRE KERÜL:Lemosás bő szappanos vízzel.

BELÉLEGZÉS ESETÉN:Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

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

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:Orvosi ellátást kell kérni.

Ha a szemirritáció nem múlik el:Orvosi ellátást kell kérni.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Jól szellőző helyen tárolandó.Az edény szorosan lezárva tartandó.

Elzárva tárolandó.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. Meta SPC engedélyezett felhasználása(i)
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4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Beltéri - lakossági felhasználóknak - szúnyogok irtására

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

Rovarirtó szerAz engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Culicidae:
Közhasználatú név: szúnyogok
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Felhasználási terület
Beltéri

Beltéri használatra.

Az alkalmazás módja(i)
Módszer: Párolgás
Részletes leírás:
Helyezzen egy lapot a párologtató készülékbe.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:
Minden egyes lap legalább 10 óra védelmet nyújt e gy kb. 30 m3 légtérű helyiségben. 

Felhasználói kör Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok Elektromos készüléket tartalmazó kiszerelés:

Karton dobozban, műanyag (PET) tasakba egyenkét csomagolva -> 10, 20, 30, 40, 50
vagy 60 darab.
Elektromos készülék nélküli, utántöltésre szánt kiszerelés:
Karton dobozban, műanyag (PET) tasakba egyenkét csomagolva -> 10, 20, 30, 40, 50
vagy 60 darab.
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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

-

5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

Használat előtt mindig olvassa el a címkét, és kövessen minden utasítást.
A párologtató kizárólag jól szellőző helyiségben használható!
Használati utasítás:
1. Vegye ki a szúnyogirtó lapot a csomagolásból.
2. Helyezzen be egy darab szúnyogirtó lapot a pereménél fogva a párologtató készülék tetején lévő műanyag rács alá. Utána mossa
és szárítsa meg a kezét.
3. Dugja be a készüléket a 230 V-os hálózati csatlakozóba. A termék 30 perc elteltével kezdi kifejteni hatását.
4. Használat után húzza ki a csatlakozóból a készüléket és távolítsa el a használt lapot, ha szükséges.
Ahol lehetséges, az alkalmazott kezelést fizikai védekezéssel (pl. szúnyogháló) kell kombinálni.
Ha a kezelés hatástalan, a felhasználóknak tájékoztatniuk kell az engedély tulajdonosát.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések
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Őrizze meg a külső kartont a használati utasítás és biztonsági előírások megőrzése céljából.
Használat közben tilos a párologtatót bármivel letakarni.
Vizes kézzel vagy fém tárggyal ne érintse meg a készüléket.
A lap behelyezése vagy eltávolítása után azonnal mosson kezet.
Tartsa távol a macskákat a kezelt helyiségektől a piretroid hatóanyagokra való nagy érzékenységük miatt!
A helységben lévő akváriumot, terráriumot, állatketrecet takarja le. Használata közben az akvárium levegőztető rendszerét kapcsolja
ki vagy helyezze át másik helységbe.
Ne használja olyan helyen, ahol élelmiszereket tárolnak, készítenek és fogyasztanak, például konyhákban, étkezőkben,
borospincékben, stb.
Gyermekek a készüléket nem használhatják!

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

Elsősegély-nyújtási előírások:
Belégzés esetén: az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Ha specifikus tüneti reakciókat észlel, forduljon orvoshoz.
Lenyelés esetén: azonnal hívja fel a toxikológiai központot (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) +36 80 201
199 ) vagy kérjen kezelési tanácsot egy orvostól. Ne itassa meg a személyt. TILOS hánytatni. Spontán hányási reakció esetén a
fejet tartsa a csípő alatt az aspiráció megelőzésére. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át.
Bőrre kerülés esetén:  azonnal öblítse le a bőrt bő szappanos vízzel. Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása vízzel vagy a szem öblítésére szolgáló folyadékkal. Irritáció vagy látászavar fellépése esetén forduljon
orvoshoz.
Környezetvédelmi intézkedések:
A fel nem használt termék maradéka ne kerüljön a talajra, vízfolyásokba, lefolyóba.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú terméket 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

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőző, közvetlen napfénytől védett helyen tárolandó.
Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Élelmiszerektől, italoktól, takarmányoktól és termésnövelő készítményektől távol tartandó.

Szavatossági idő: 4 év.

6. Egyéb információk
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Biocid szakvélemény száma: 1852-4/2021/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:
RAID szúnyogirtó lap eukaliptusz illattal
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer
Hatóanyaga: 8.288% transzflutrin
Engedélytulajdonos: SC Johnson Europe Sàrl (Role, Svájc)
Biocid engedélyszám: HU-2021-MA-18-00359-2001
valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. és 6. pontok.

7. Harmadik információs szint: egyedi termékek a meta SPC-ben

7.1 Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi
összetétele

Kereskedelmi név RAID szúnyogirtó lap eukaliptusz illattal Forgalmazási terület: HU

Engedélyszám
HU-0026535-0002 1-2

(R4BP 3 tétel hivatkozási száma - Nemzeti
engedélyezés)

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

Transzflutrin Hatóanyag 118712-89-3 405-060-5 8,288

2-(2-butoxietoxi)etil-6-
propil-piperonil-éter
(Piperonil-butoxid/PBO)

Hatóanyag 51-03-6 200-076-7 79,794

Eukaliptusz illat Nem hatóanyag 3
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