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1 . Adminisztratív informáci k

1.1. A termék kereskedelmi nevei
ForgalmazásiterÜlet Kereskedelminév
Hollandia Jaico Muggenmelk Spray 50%
Magyarország Jungle Formula Maximum orÍginal szÚnyogriaszt pumpás aeroszol

1.2. Engedélyes
Engedélyszám Hu-ooog882_oooo

Az engedélyezés dátuma 20J4_o8-o1

Az engedély léjáratának dátuma 2024-08-01

Az engedélyes neve és cime iil ?H"%'*ilTe 
lntern tlonel 

lJ."r.,n Belgium

1.3. A termék gyárt ja/gyártii
A gyárt neve Jaico RDP NV

A gyárt cime Nijverheidslaan 1545 3660 opglabbeek Belgium

Gyártási helyek Jaico RDP NV, Nijverheidslaan 1545 3660 opglabbeek Belgium
Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyárto neve Verlellus Performance Materials lnc

A gyárt címe 2í10 High Point Road Nc 27403 Greensboro EgyesÜltÁllamok
Gyártási helyek 2110 High Point Road Nc 27403 Greensboro Egyes!]ltÁllamok

A gyárt neve clariant corporation

A gyárt címe 625 E Catawba Avenue Nc 28120 Mt Holly Egyes lt Állemok

Gyártási helyek 625E catawbaAvenue Nc28120 Mt Holly Egyes ltÁllamok

2. A termék osszetétele és a formuláci típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi osszetéte|e
BAS szám EK_szám cAS-szám K zhasználat név lUPAC_név Funkci Tartalom (%)23 205-149-7 134-62-3 N,N-diethyt-meta-toluamide Hat anyag SO- 200_578-6 64-17-5 Etil_alkohol Etanol old szár g7 77
AL - Egyéb Íolyadék

3. Figyelmeztet és ovintézkedésekre vonatkozo mondatok

3.1. osztályozás
Eye lnil 2A
Aquatic Chronic 3
Flam Liq. 2

3.2. Címkézés
Figye lmeztetése k

Piktogramok -{t"4;
Figyelmeztet mondatok Fokozottan ttizveszélyes folyadék és g z

Ártalmas a vízi él<ívilágra, hosszan 
"^, 

;*::::imirriláci 
t okoz

Geraniol -l tartalmaz Allergiás reakciot Vállhat ki.

ovintézkedésre Vonatkoz orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznéI a termék edényét vagy címkéjétmondatok Gyermekekt<íl elzárva tartand
h t l lávol tartand Tjlos a dohányzás

A permet belélegzése tilos
A termék használata kozben tilos enni' inni vagy dohányozni
Kizár lag szabadban vagy j l szelltiz helyiségben használhat .

SZEMBE KERÜLEs EsETÉN:Óvatos ciblíté-s vízzeltÓbb percen kereszt l Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása' ha konnyen megoldhat Az crblítés folytatása.
Ha a szemirritáci nem muÍik el:orvosi ellátást kell kérni
A edény elhelyezése hulladékké nl A megmaradt rovarriaszt szer veszélyes hutladékként kezelend , a kiÚrÜlt csomagol anyag háztattási huttadekgytijtobe dobhat
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4. E n ged ély ezett fel h aszn á lás (ok)

4.í ' Rovarriszat szer

Terméktípus 19 terméktípus - Riaszl _ és csalogat szerek (Kártevci elleni Védekezésre haszná|l szerek)

Azengedélyezettfelhasználás CsípcíszÚnyogoktáVoltartásáraalkalmas
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Felhasználási ter let Beltéri ' KÚltén

Szabadban vagyj l szell<iz helyiségben használhat '

Felhasznál i k Í Lakossági (nem foglalkozásszer )

célszervezetek Tudományos név Tíiviális név Fejl dési szakasz
culicidae: CsÍpciszrjnyogok (Culex' Anopheles és Aedes fajok) lvarérett egyedek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer A szabadban tart zkod ember ruházattal nem fedett b ríelijletére juttathato ki.

Leirás

Dozis:

Hígítás: 1oo%

A kezelés száma

lehet. A készitményt ne hasznáIjuk napi egy alkalomnál gyakrabban.

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Tipus Anyag Méret
Palack/flakon Mrianyag: HDPE l5 ml
PalacUflakon Mrianyag: HDPE 20 ml
Palack/flakon Mrianyag: HDPE 40 ml
PalacUflakon MLianyag: HDPE 50 ml
PalacUflakon Mrjanyag: HDPE 75 ml
PalacUflakon MÜanyag: HDPE 90 ml
PalacUflakon fultÍanyag: HDPE 100 ml
PalacUílakon Mtianyag: HDPE 'l20 ml
PalacUflakon M anyag: HDPE 150 ml
Palacuflekon MLianyag: HDPE 175 ml
PalacUflakon Mrjanyag: HDPE 200 ml
PalacUflakon Mtianyag: HDPE 2SO ml

Leííás
Pumpássz r fejjel ellátottmLianyagpalackban:15,20'40,50'75,90' 1oo, 12o, 150,175,2Ooés25oml toltési térfogailal

Biztonsági
jellemz k

4.1.'l . Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

4.1'2. Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcscikkent intézkedések

4"l'3' A Íelhasználás során val színrjsíthet k<izvetlen vagy kcizvetett hatások részletei, az els segély_ny jtási el írások és a k<irnyezet védelmét célz vintr
Lásd az 5 szakaszt

4.1 .4' A felhasználást l fiigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

4'1.5. A felhasználást l fiigg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

s. Áttalános használati utasítás

5.1. Használati utasítások
A szabadban tartozkodásunk során visel'jÜnk hosszu szárÚ nadrágot és hosszrj ujjÚ inget, ezzel csokkentve a védelemhez szi'ikséges riasztoszer mennyiségét

A készítménnyel csak a csípésnek kitett b rÍelÜletet legalább 15 cm táVolságÍol permetezzÜk be, kis mennyiségu riasztoszer1 használva (kb 1 ml/60o cm2)

5'2. Kockázatcsokkent i ntéz kedése k

íiasztoszert terhes és szoptat s n k nem haszná|hatják. Ne
álkahártyára, orra' ajkakra' sértjlt b rfelÜletre kerÜlését. KerÜljÜk a
en a riaszt hatásra már nincs szÜkségLink Vagy pánesz (pl.
lszell z helyiségben használjuk.Ker ljÜk a készítmény

megakadályozza a készitmény véletlen emberi fogyasztását.

5'3. Várhat kozvetlen Vagy kcizvetett hatások részletes leírása, az els segélyny jtási elcíírások és a kcirnyezetvédelmi vi
Esetleges mérgezés vagy annak gyan ja esetén azonnaI orvoshoz kell fordulni és a cimkét az orvosnak meg kell mutatni!

Belégzés estén:

' Menjen ki szabad levegore és helyezkedjen el olyan helyzetben, amiben a tégzés nem jelent nehézségel

o Panasz jelentkezésekor fordul'ion szakorvoshoz

szembe jutás esetén:

o A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztÜlb vízzel. ovatosan oblítse ki

Bjnr5;
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o Ha a szemben kontaktlencse van' azt láVolítsa el és folytassa a szem további oblitését

o Amennyiben a panasz nem enyhÜl, fordul'jon szakorvoshoz

Lenyelés esetén:

o Lenyelés esetén forduljon orvoshoz és mulassa meg e termék dobozát, cimkéjét Vagy biztonsági adatlapját

Nyilt sebre jutáskor:

o B vizzel mossa le a készítményt

o Amennyiben a panasz nem enyhÜl' forduljon szakorvoshoz

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

kell kezelni

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos tárolási feltételek meltett

ttintetni!)

5. Egyéb informáci k
o E K sza kvélemé ny száma'' Do-EPlD l 40 1 5-2 l 20 1 6

A címkén nem k telez en feltlintetend elrjirások:

'Tilos a terméket, annak csomagol anyagát foly vízbe, csalornába juttatni' Valamint a szerrel a talajt szennyezní

.A kiomlottterméket fel kell itatni erre alkalmas anyaggal (pl száraz homok' forgács, stb )

A címkén kilapinthato veszélyjelzést kell alkalmazni

A címkefeliral ladalmazza:

Jungle Formula Maximum original szrinyogriaszt pumpás aeroszol

lll forgalmazási kateg raáj ' szabadforgalm riaszt szer

Hat anyaga: 50,0% dietil-toluamid

Engedélytulajdonos: omega Pharma International nv (Belgium)

oTH engedélyszám: HU-20'l 6_MA_í 9-o0í 69-0000

valamint,jelendokumentumalábbi pontjai:3,41.(kivéveakiszerelésekéscsomagol anyagokraVonatkoz rész),51,52,5'3'54'55 pontok
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