
KEF-t202-3l2016 iktat számri határozat l. számri melléklete

- A sz.mel tarl3a nyilva és náháíly P'rcDn keír3a b vlzz.l' 'valosen Öblltrr tl.
- Ha a szarnban konl5kllonca. ven, azt távolhsa rl s Íolylassa e rzcm további Öblltrlsál'
_ Panárz ielentk.. .ckoí íoídulion azákorvo.hol'

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatIanÍtására vonatkoz el irások
A tiaíllt tl.l(on . házt.íárl hu|l.d tgy jt be kidobhst .

5.5. A termÓk tároláti Íeltátelel és eltarthat ságl ldeJe szokásos tárolás| Íelt telek mellett

caomaoolárolon íÜl koll tÍhtotni!)
Élatmir:cn l' itah l á] t8k'ímánvt l elk lÖnítve, gycl"mckck dl.l hozzá nom í rhot holyu rárolend .

6. Egy b informáci k
oEK 

'z.xvél 
ÍnlÍry száma; 77l1l60i2014' Doo'

KiágArait s e 3'poníhor:
H229Az odánybon l nyomár Ur.lkodlk: h naláaáÍr ín gírPadhal.

A Prolcg1o sz nyog. á3 kull.ncsÍle3rtÓ eaíoatol dínkaÍ6liÍ.l! taílalmazra:
PÍobcl@ 3zrrtyo!_ ] kulloncaíiaszt icrcslol'
Hatéanyags: í 0,5íl. N, N.dle{l Lmola-toluem id
Enoad lyca a. oyártÓ: 8áboha Bio Kn.' H-í 107 Bud8p6!t.
Szállás u.6. oTH .ng.d ly3ráín: HU-2014-PA-1$0000.{-0000 valafiinl, jelln dokumcnlum 5lltbbi Ponljei' e clomegolás í ggv nyébcn: 3., 4. l. (kivévl a kiruBÍ lá3ek és
ciomelol eny.golía vonathoz rá!z),5.1.. 5'2.. 5.3., 5.4., 5.6. PonlÓk

'vagy máa ielcn dokum nluÍtrban rtigzitetl kcrcskedclmi n v

Ht J-20 I 4-PA- I 9-00094-0000 4l 4 oldal



A KEF-53 6-4120l . iktat szárnu határozat |. számu rnelléklete

A biocid termék jeIlemz inek sszefoglal ja

1 . Admi nisztratív informáci k

1.í. A rgrmák keruskedelml nevel
Forgelnu:lrltrrÜbt Krrrr}rdrlmlnÓv
Ms YmElg Ehct Pead egÓrirt p p
Magy*orozfu Flaoh ogáíirt p p

t.2' Engedélyes
Éngr.Ll'.aaÍil Hu-0o0266so0o0

ArcngedÓlyrz*rdríunr 201&1c14

Ar.nlpdÚlylÓlÍrílnrkdlhrm| 2021'0&30

Az 'il!'d'lyrl nrw Ór clrp 
iil l1l j,ioln" 

o"6 Qualro Routo. 35390 G]End Foueáráy

í.3, A term k gyártqargyárt i

A gylrt mn Swi t CG8 Compágnio G nárále de. BbddÉs

Aglytr Glnr! PaÍcdAo,tiYitto o!ougtrBHoutág 35300 GÍBnd-FoÚoeaey FÍandáoÉz g

Gylrtlrl hclyrt PBÍ d Activitá6 dos ou8tro Routos 35300 Grand-FoÚgorgy Frendaor3zág

1'4. A hatÓanyag(ok) gyáJ1 lal sy áÍ1 l
A gylrl ÉYe LoDl sAs

A gylrt clm Parc d ActivitÉo d* Quátru Roulsg 353so Gránd-FÖUgB'oy FÍEncisrezág

Gyartl.l h.ly.k HÍKAL Ltd T-2í. lvíloc lrrduslrial Aroa Taloja RaQod distric{ 410?0 MeháÍmhtm lMÍá

2. A termék tisszetétele és a formuláciÓ típusa
2.'l. A termék min ségiés mennyleégi sszetétole
BA3 rrlm EK-rzÍm CA$rzlm X ahlrrnllrtr naY lUPAc'n{v Funkcl Tldrlom{!{)
3 24o41s7 15 7ss}3 Alíak} íÚbz |R|1'2.o4?2,z.TÍiohloroothylidonal*o-glucrfuramiá HeÚanyQ 4

RB - Cgal lok (Íolha ználáarE kÉ6z)

3. FigyeImeztet és vintézkedésekre vonetkoz mondatok

3.1, orztályoás
No dEiÍgti.cn

3.2. Cimkézés
Plktogrrmok

Nom moghatámzott

Figyalrri:tÉt ÍIlond'tok Kér orobiztonoágiadatlapkaphat

lvlmazkodÓarcvon.tkor GyéÍÍÍlEkekl aelzáIv8taÍtgnd .

morrdetok Tárol&: éléImíszrrl l, ita( l és takailnánÍ lt*wllgltandr .

A l ímá( hE8znÁhtá k zb n tilo mnl, inni Vágy doh*lyozni.
KerÜlni káll Éz any8gnáh ! kiimyoto{bo va] kÍ á át.

Az éa íl tl édányb n tEÍtánd .

A ígralofi o|holyoz s hullcd xk nt: d nom li érchésok sÚinl '

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.í. lakoseágl folhatznál k részére

Irrn l(lpur 14 lermáklipus - Rágcs l d szerek (KártéV ellénl védék aésrc h5sznált gcÉk)

^z 
.ng.daly.Útl lclhl$allf A kéElll.nénÍ zárt t rbon, oly8n hÜlyax n alkalmezu Uk. 8hol 98rsk gl ÍoÍdu!á!á észlelhelÖ

ponto blrlrr, rmnnYlbcn
lndo{ro{l

Frlhllaatlrlt.diLl Beltéri

Zá( llrbon, agáridáera

Fclheull l klir L8kossdgj (nem Íogl8lkÓ:áÉszerÜ)

ru-20 1 3 -MA- I 4-00060-0000 tt4



A KEF_53 6-412016. iktat számu határozat l. szrímu melléklete

M mLÉoulilE HAziogáí lváJ rot (ryy dok
M(E muÜculuE Házi ogÓl Filtal ogyrdok

Az rlkrlmrzlr mÚdJ1l)

I drar KiholyozhetÖ m rpczott csalétok

Lrlr{r

o 2lÚ:

HÍeltl.: 100)6

A l(.zal a rtm.
i. ;Ír;' klsm rlAkÚ 6gé.Áíl8lomnAli 5 ínéléíoÓk nl 1 drboz (}20 oÍáÍnm Ép)l

nágymáítákÚ og Í íálomná|: 3 métorgnk nl 1 dobo. (5'20 qrarnm pép)

Gromrgol{rl mtrt.k Ór
cromrOolfanY.goa(

TlPur Anyrg lÓr.l
caélátBl(dÖbrz MoanyE : t1sz6trlti 5 g

csá|átokdobor MÜanyáqi (lzotglt: 10 s
cs5lltoldoboz M .ny.o: tzátglt: 2xí0g
Doboz Prplr, l rton 80 I
Doboz PrpÍ[ krrton 100 0
ooboz PfiPl( keíDn 12og
Doboz PaPlr' kailon í60 g
Dobor Prplí kÉÍton 1609
Doboz Paplr, kadon ?@g
oobor PÜplr kÉ(on 3oog
Doboz Papll karton 40Og
Ooboz PaPlr, lGrton 50Og
Doboz Peplr, ke(on 1 l(g

Vddtjí M08ny8g: alízgtett: í kg

LÓlÍ{Ü
5 vagy r0 grgÍnÍnos egysdi laeakolt.

eEtn.lgl
llbirrz k

4.1.l. Felhásznl!áara vonltloz ipaclflkuE el lr{rok

A mo.nyt! t!ÉÍqlÜt dobort rt ttYllr *lcr.ruloJÜk kli116 cmnreollaln bllllrrtrlrnd l

éÜ ráÍtslom Í l9aámolá8ár8 )

mily n máíákbén szaporMtok el a rágceáJ k. máid k6rol 5t nnok'smrol bon v goz'Ok'

l A b rrst vaí érintkoz 5 kefurnd (eh6t 6á0 sz Íinl vis'eljen V dÖl(osayljt).

. AxÚzcÉ5m60kezdásotlÖtil6hotctégszgÍií1tminden,ar690Í6l(Bzámárasl rhoÜtáplál klonásllávllÍl!unkel.

ho6.zanli oldElE É íállal rlntkázzon, s nyllásai a íalhoz acrtntk k zclebb.

áddb íolÍessuk. amíq a ráoo.sál k áti!lÍná tdÜ6scn me! ném sz 1ik.

. HE e kih ly zett csEl4tsk Íoly8mstossn 8lÍogy, akkoÍ lél9slts(hk tÖbb et6tfflÜly9t, Ez E9y65 gl3tt$E9ekán J(lhelyéz tt csgl t9h Ín9nnyiEég t vigzont no n voliok.

. AÍnonnyibtn r c']Útkok ríintBtloflÜl maÍEdnak, d6 !z o96mx lov bbrÉ 13.isl n vqnnak, holyozz h ál ar írt atgí má+hova.

. Az o{oÍaK ÖlpusauÉsÉ 8 ÍogyEszlÁsl kÓwtÓon Zil lír mi/v{ VáÍllál -

. A csat'tkot trk add o hagyjul kinl. am19 áá t rá9c Úl k aktivitáaa indoko}l'

. A kazsl s után 8z slot á|lom gokal oy isix tEszei sz asgtlégésán kisaÓíédÖt inlsz íl lstarílsuk Íal.

A 
'Í}!lny.9 

rg{rutct dobzt ncm tlrt rmll klgz.ílllilk tilla ctoltláoEl{.in foltuntÜtondÚ:

ogáráíe ]om Í lgzámoláaára)

mllyah m ít Rbon gl*rcdtak ol e rágÉálÖk' m6id a kozol gt nnok ismÍÜtéb n V gézzÜl'('

. A b enl val rinlkoz s k6rÜond (lEhet&ég szeíinl visoljén vld keszty i).

. A kezelés mglezd se elctt lehetÖ6l9 sz.íinl íind n' az egerek számáÍe oléfiotl lÁplálákiofiásltávolltsunk el.

h$roÓállátok) n' ÍÜrhossánák hazzá a cBal t kh6z'

' EnnEk hlányábcn ' 
készítményl Íekiut Papír vaoy mÓsnyag tálcákrá, rnErd erák6l e 

'&ldk 
méntfn h lyozz0h ki,'yd0íl borítsunk rájuk ccy-Egy tot cseÍcpél Yagy I

ege re* a eal tkol mook zollthásik, d9 hhoa llletÓHc|sn .Z9máV k. gy+ímok k,vrl rTint a n m o lsBrvozel áll8tÖk ne Í rb gsonol hoz:É' Az og Íirt p pot wl
ft'gzÍthotiÜk k, ho y tbket e rágcc l k na hurtoliák ol,

. Az olet helyék.E iriut rÁ: .Vígyízatl RáqcálÓltt szeÍl trÍtllr'Ezl _

8ddi9 ÍolytBssuk, 5mÍg á Íá9GálÓ{ d(álrÍta tslja6en mog nom szcmik.

. HrrÍlhélyezéltcsál lekíolyamalosanolíooy.BNkorlét6sltsíhktÖ b6l t&ely t'áz80ye5st8t holytkÜnkiholy"zctlcselétekmennyiségÉtviszonln nÜ lj(jk.

4.1.2. Felh.ranallrr. vonátkoz rPcctflkur kocklzrtcr kkont IntÓrkodÓo'k

{'1'3.AfolharrnllAr3orlnva] *zlnlIrlthgt kÜzvctlonvrgyk zvÉtrtthrt{rokr rzletel, lr9lrÚ6ooály-ny Jrárltl lrltokÓ'rkomyezotvldclm tc lz vlntázkÜdátok

4.'l,{. Afelhaaználá*t l Íllgg on l tarmák s ceomrgoltrr blztonÍ{gor {nrlmatlrnÍtltáío vonrtkoz ll lrÍrok

koll holyoznii iovábbl kezÉl se lommunálig hull d kkénl t rténlk.

4,í.5. A Íolh..znllatt l Í og 'n 
r t Ímák tárolÍcl ÍonÓtolol ÓB oltaÉhrt rlgl ld.|o irokltor tárolírl Íolt tolok molldtt

I-I U-201 3-MA- l4-000Ó0_0000 214



A KEF-53 6-4120|6. iktatoszámuhatározat l. számu mellékletc

4.2. fog lalkozáaszerii fe|hesznál k r szÓre

TrrmÓlrlÍpu 1,t- tÜrmlklÍPus . Ráccsáléirt 3zar k (KÁílrVÖ olloni vÓdekBl síe hagznált sz rck)

Az.nlrdaly.&tt 
'ÜlhluÍl. 

A k szatmÓní zád léílc n. oly n hclyekEn alkrlmaz.uk, ehol 698Bk 6l fordulá3a szlolhet .

Poíto. hÍ]l$. .n*arnylb.n
lndotoll

F.lhrMala.l LralLa BBllári

zárt l rbon, 09 fiÍtÉBrB

FrlheuÚl l L r szÜkk pzo í6lh5amál' , FoglalkozÁsszgÍ íglhásználl 
' 

lpari

calrDÍ$r.t'x Tudmlny6 n{A/ Tdvllllr rÉv Fcjl dÓri rzakarz
Mue mutculug Házi eg r lvaÍálett e.eyedst
Mus rusclluB Házi agÚr Fiahl ogycde

^'.lk 
lmrzá. ]rl dl{l)

ldrzrr KlhelyethetÖméÍggrgllcsál l k

Lrlraf

D dr:

HlgatÍr: 1@96

A krulÓr rzlme
a. ld .l!a .: KsméJtáko.ÜéÍÁna|omnál: 5 métsrenk .rt 1 dÖboz ($-20 grsmm p P);

nagym n krj oq lárlalomnál| 3 m toEnléni 1 dobÓz (5-20 gráÍÍlrn plp)

Cromtpl{rl mlríek Ór
crcnrgd rnyrgok

TÍpur Anyt lalrt
Cgslát6tdoboz M|hnyág: buoicit: 5 g
cGolálaldoboz MlInyÉo: {ltzotell: 10 g
cslétokd boz M&nyá!: 5z6tct1: 2x'l0 B
oob.z M(anyao: (Érotstl: l k9

Ooboz Mrtnyo!: 6zotEttl 1.5 kg
Elob.z M(bnyeg: &zetsll: 2.5 fg
Orboz M(EnYB!: (bzelBtil 3 kg

oohoz Mfrnysgi Grsl6tl: 5 kc
VÖd r lá&nyag: ltszolBt(i í k9

V d r Mítnyag: Gzot8ltl 1.5 l9
VÖdÖÍ MoBnyág: &u étBii: ?.5 lg
vM r Mfxnyagl (rzotgfi: 3 ks
V dÜr Morny8g: aEzelélli 5 ks

L.ÍrL
5 vrgy 10 gÍaÍffiÖa qyadi tawkok

ELttmrlgl
ilhmz k

il.2'í. FÖlhs3'nllá.Íl Yonrlkoz rpeclflkur elÜlrÚlok

A ké5zltínénÍ oly8n balyexon !lí(almuuk, Bhol eg rck el forduldsa észlolhet

A nyorrrok vagy lálh't x'íotoz&ok elaPJán bacáollok nmg nrlm rÉrt kbon uporDdt Í ol a rá96áÉk, ma,il a koz6lá5l nnBk Emoret bBn vágoz k.

A É8Ét9k riháVorlso l.tt lsh'l 6 suo'int miod n má3 tápÚl kÍoFást lárclÍtsunk cl.

A IgrrÍÉk hs6aná|ola k(tsben iaVa3ot Véd l(cEzty visElnl.

íctEílésérd

Az eg retat dobozt, illelw a Épet lsítElm t'Bs5kokál ne nyisÉuk íeIl

to.tt tni: g Íágc8ál ln szeí n v l. haÍ anyagát. tl}onszerát valaminl az alkalmaz novét, clmál és teleíonsÍámál.

klhelyezés t edd! lol$assuk. amíg e rágcscl'lt árt8lma tgI'jesen m { nem szÚ|ik

H8 a kihovgzott Eal tok ÍolyáÍÍEto3En alíogy, .ttol létesÍlsÜlk ttJbb ét.l h lyot, ez eoyes ototÖltoly6k6n hih lyc.6Í dobozok mennyisé9él viszonl na nt'Veli(}'

Antnnyib n8 álátkgl íirÍ tlenol rnaEdn k,dauo9oro*továbbraisjolenvanmk'hely zzokálsz]rt claíl mágttva'

A. 9Erck elpusáulÓrr . íolyrsilsl k Í t(Jén 24 .e lÍlJv6 várhá| .

A slátk l csak addig hrqyiqk kinl. amlg azl o rágeál k oktivitáw indoko1ja

v íalvadá64átt ) hatÓenyeqr] rd{c6Ál iÍt szotral Íoly!essUk.

A ke2élés Ul n az sto( állon}ásokal gyc'ts0k t 9r6. az 09 tlooosen kiszÓ.Ódotl iÍtGzeÍt tEkár1tsuk ial

Rcdr rnclrkrzrlÓr

A rczl5í6ncla kielrkUllÍÓnrt 
'no{olÖzés 

6rdok b n lr.e kBdjÜnk gZ 9tt4í h8lá8m8chanizÍnus'j w9É] tot unalmaz ÍormuláciÓ* VáltEI02 gll(ElmEzá5árE

Alk&|tndzrUnh inlegrált k ítovéiná9i ÍoÓd3zefl, molynok á rn golÖEés, valamint wgyi rnldszcrck melÍBtl E ÍIzlk8l mÓd5zeí6l( alkAlmáziso ls .észét kép6zi.

A k Gzltín ny hrtásoságál a íelhá3znélÁá E rán flgyolomn l kell xÜvotni ás ez esellego halástikksnÉÉ okait Íel kalltÁtni'

Na alkálmea?'Uk á t rDék t olyen lokben' ahol a hstl.nyeggel 8r mb ni ÍozisztBndE qyanllha6an vaqy bizonyltottan fonnáll

Qébzgrrj értosltcni a Íorgalmsrá, amcnnyiben a tErmék rlXalínBzásá nem blzonyult h6t konynák, llláv há rGzlszlonclB Jeleli tape szlal)ul{'

a.2'2, Felh.Íznlllsrr vonrtkoz tpeclÍlkue kockazltcE kkont6 líttazkodasol(

12'1' Alor/hezznlllgt lÍ gg cn ' tÜrmák e clomagollta blztoneÍgoe lrtalmrtlanltlráre vonetkoz cl lrások

4.2.5' A ÍalhloznalartÓl lugg on a tg'rn k tlroll*l ÍonÓtel.l 3.n ilhlt sag| |deje 3zokÍro' tlrollll ÍEltátll.k mollEtl

5 ÁItalános használali rltasítás

ru-20 1 3-MA- 1 4-00060-0000 314



A KEF-53 6412016. iktat számri hatarozat 1. számri melléklete

5.l. Használatl utasltások

5.2. Kockázatce kkent lntézkedéaek

KiárÖ]a! ec riítá6ra 6 c6Bk a h!6zná|ili utaGltá6 6.Ürini alkalrnázhat !

Tilo6 a k 6zllm nyt nom o EZBta lot állEiok olpusztÍtá6ár hsszn ln].

A' etet állomások helyét Loy kéll kÜeldnl. hooy á c{llál6khez sem á gy Ímokok. som e neín céleerYézet állelok no f íholson8k hozzÓ'

B6z nnyozrtl,l9mlott rág ráÉirt EzBÉ no hE6znéljon íel.

Éle|míszcíti| és l5krmányld elkttthltv , gyoímdk és ném ébzéNétel állíok ált!l hozzá neÍn ÍéÍhetl. szÁfaz. h v(b holyon, 6Ísdsli csoínagoláEbsn láÍolond '

A kaszltmény rÉÍggzÖ ar gml stlkm é5 a m8dáÍakm. No jutta83a a h szl|rnényl él&lzbe.

Az sgÖíin Ép hoser ízrnyaqol tar1 lrmZ, arncly seqli m6qel znl r k szltrrÉny véltllon 6mbod ío9y.szl s l.

5,3' Várhat k zvotlen vegy k zvetEtt hatások Íészlete8 l lrá$a, az e|o segélynyÚJtttl el lrások s a k rnyezetv delmi vintézked gek

EB 3ge6 mér{6z s Vogy rnngk gyanujq salán azÖnnaloruoohoz kgtl Íordulni c a clmk t az orwmak mog k6ll mul6lni|

Lcnyrl a utln:

. L nyaÉs 6sal n 8zonnál íorduti] n oMshoz és Ínulessg rBg 8 t8 ímÚk dobozá(, illgtl"o c imhéj l.

. Hánytttás Csak áz oívÖ8 klÍoj zet! utasltására tfi nhet.

. A lony lt lÜffi'' k mennyiséq t llí5oéilon(l, n 69yon 5 nt lgyon semmit.

. A mérgczctt t st8bll oldrlí6tvésb kell halye.ni és v dBni kell 8 hína|6n anozdulalok vqcy gÖ.Gsroh|m csetén bokah/Gtker e sén14se\tÖ|,

. A mérgezott szemlly léozését megrlgye| s slstt k9ll teísni.

B rÉju ítoÍl

. Távolitsa al a szennyoro ruház8tol,

. A bfr M, szrpPsnos VÍz2Bl mosÍe le.

. No hesználjon o]dlszeÍt, illelvs hl9itt6z8rt

} Pen8sz! lrnlkoz sekoÍ íÖíuu|jon gzákorvoghoz.

$rrmbe lut{rrrtÓn:

. A szetrÉt tBÍt'r nylNa ás n*hány Peícen kereszl bÖ (ehet& g azerinl langyos) Vizz l. ryátosan Öblltse ki'

. He e szombon kontskll9ncse \ n, Ea tálolílsa ol és íolytassa 8 szeír Őblltésél.

. PanE3ziol6nlko. s6hor'oídulion 3zákonr'oshot.

Útmrrtrttr rz oítof nlk:

cst'kkenést, szÍ\dilmus-zlVsrok{t. g csrohemot, nohárl gz 9t okorhBt. Á hÖÍ!Öélzárfuás korán b kÖvotkszjk.

5.4. A termék és csomagolása blztonságos árta|matlanltágára vonatkoz e| íráeok

5.5. A term k tárolásl feltátelei ls eltarthatlsági ideje gzokásog tároIásl íeltétolok mallett

6. Egyéb informácl k
oEK g9xvÓ|efiény Bzdmá: oo-EPlo 220.1201

A clmkoÍoiir l r nalm Bzzr:

Bl6c* P36Íl coé.itt p p vsgy Flesh agérit1 páp'

Hel anyaga: 4l( alíakÉralÓz

Enggd lyeg:Lools.A.s.(P8ícd'AclivitlsdosQuetísRo0l 9,F-35380GrandFougeray,FrEndaoíság)
Gyá'li8: sÖcÉlé cGB - compa9nio Généralg d63 BiocHes, PErc dActMtés dé3 QuálÍÉ Rou(eE' F-35300 G'8nd Fougeray, Franciaoefu
oTH orEod lpÉm: HU_201 3-MA.1,í-ooo0G0o0o
valamlnt, e je|eo dokumentun altbbi porrtiai, a ooorn4olás.|oll g nák loÜgv nyAbofl;

lahoe{ági Ío[tBlználÖk résrlro:2,2.,3.1 ,.Í,1 ' (hiv{va a ki*zora| ook Óo csomagol anyEgokra ,/onotkoz rész), 4.1'l., 1.1.4.,5 2.. 5.3. 
' 

5.,{ ' 
5 5.

íoglálkozásszeí í6 használ * r, szÉÍ 2-2., 3 1 , a 2 (kiv vo kigorB|é sk és caoma8bl enyaookrB wnglko2 r sz), 4'2' l ', 4.2.4 ', 5 '2.,5 3.' 5'4.' .5.5.

A m 8ny8o 9s Í te1Ö dobozokon ÍEtlrlietcnd az ElÚbbl 9za'\tgi

Blsck Pe*í eg dí prp vroy Fld6h génÍl ptp'

Hal anyaga: 4% alÍBkl ral z

Eng6d lyB3: LOOI S.A.S. (Frencimmzfu)

Gyár1ja: socillé CGB (Francjaoruzág)
lTH ongod lyuám: HLl201}MÁ.1/L@0 G0o0o

ToVábM 8z 5 és 10 gísmtmg filterp8plrtg3aRokon Íelt0nlel6ndÖ á: gllbtÍ sza1v99:

8lecl( Pearl og rirt plp vogy Flash o9ádrtÓ pép'
H lÓanyaga: 4% rlíákl tál z

'A csom4olámn uEl az' adott tormék kemskgdolnll n Vll szÜksÜg E ÍetlÜnlotni.

Fru-20 I l-MA-r 4-000 0-0000 4t4


