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1 . Adminisztratív informáciok

1.'l. A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazási terii let Kereskedetmi név
Magyarország PHosToXlN \Áí\í gázképz<i pellet
Magyarország Arvalin@ PHos gáképzo tabletta
Németország Phostoxin WM

í.2. Engedélyes
Engedélyszám HU_oo02624-0000

Az engedélyezés dátuma 2013-1o_10

Az engedély léjáratának dátuma 2021-08-31

Az engedélyes neve és címe Név Detia oegesch GmbH
Cím Dr_Werner_Freyberg_StraRe 11 69514 Laudenbach

í.3. A termék gyárt jalgyárt i
A gyárt neve Detia Freyberg GmbH

A gyárt címe Dr-Werner_Freyberg_str 11 69514 Laudenbach Németország

GyáÉási helyek or.-Werner-Freyberg_str. 11 69514 Laudenbach Németország

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyárt neve Detia Freyberg GmbH

A gyárt címe Dr -Werner-Freyberg-Str' 1 1 69514 Laudenbach Németország

Gyártási helyek Dr -Werner-Freyberg-Str 1'l 69514 Laudenbach Németország

A gyárt neve Jining shengcheng chemlcal Experimental Company' Lld

A gyárt címe No 59 West Jinyu Road 272ooo Jining City Kina

Gyártási helyek No. 59 West Jinyu Road 272ooo Jining City Kína

A gyáÉ neve Longkou city chemical Plant

A gyárt címe Siping, Langao' Longkou City 265709 Shandong Kína

Gyártási helyek Siping' Langao, Longkou city 265709 Shandong Kína

A gyárt neve Shenyang Harvest Agrochemicál co., Ltd

A gyárt címe 100Jidong Road, LinshengTown' Sujiatun District 110108 Shenyang Kína

Gyártási helyek 100 Jidong Road, Linsheng Town, su'iiatun Districl 'l10108 shenyang Kína

2. A termék osszetétele és a formulácio típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi <isszetétele
BAs szám EK-szám CAS-szám K zhasználatri név lUPAC_név Funkci Tartalom (%)
4 244-088-0 20859-73-8 Atuminium phosphide reteasing phosphine Hatoanyag 56- 214-185-2 1111-78-0 Amm nium_karbamát Stabilizáto} 2.|
GE _ Gát keletkezteto termék

3. Figyetmeztet és ovintézkedésekre vona tkozo mondatok

3.1. osztályozás
Water_íeact 1

Acute Tox. 2 (Oral)
Acute Tox. 3 (Dermal)
Acute Tox 'l (lnhalation)
Eye Dam 1

Aquatic Acute 1

3.2. Címkézés
Figyelmeztetések Veszély

Piktogramok ?..
<L>

Figyelmeztet mondatok Vízzel érintkezve Öngyulladásra hajlamos t(2veszélyes gázokat bocsát ki

Borrel érintkezve halálos 
Lenyelve halálos'

Sulyos szemkárosodást okoz
Belélegezve halálos.
Nagyon mérgez a vízi élovilágra
Vízzel érintkezve mérgezo gázok képz dnek
Savval érintkezve nagyon mérgezo gázok képzo'dnek
Szembe kerÜlve mérgezo
ovintézkedésre vonatkoz Gyermekekt l elzárva tartando
mondatok Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkez esetben heves reakci és belobbanás fordulhat el

Nedvességt l védendo
Az eredeti edényben tarlando
szembe' borre Vagy ruhára nem kerÜlhet.
Kerulni kell az anyagnak a kornyezetbe valo kijutását
véd keszty használata kÖtelez .

LENYELES ESETEN:Azonnal forduljon orvoshoz ,

Rosszullét esetén forduljon orvoshoz
Ab rre lazán tapad szemcséket vatosan le kell kefélni.
T z esetén:Az olláshoz olt por, száraz homok, csak ez utén szén-dioxid (Co2) használando
száraz helyen lárolando Zár1 edényben tárolando
Jol szell z helyen tároland .

Elzárva tárolando
A taftalom elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladédék gyŰjt helyen
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Az engedélyezett felhasználás Kizárolag a szabadban - a mez gazdasági terÜletek kivételével -, ahol a célszervezelek (vándorpatkány és kozÖnséges koszapocok) fészkelése

indokolt terÜletek).

Felhasználási teriilet Kultéri

'vándorpatkány (Rattus norvegicus) elpUsztítására _kizárolag kis és kozepes mértéku elszaporodásakor, valamint . kozonséges k szapocok
(Arvicola terrestris) eIpusztítására

4. En ged ély ezett fel haszn á lás(ok)

4.1. Kizár lag egészségtigyi gázmester szakképesítéssel rendelkez , foglalkozásszer felhasznál k

TerméktÍpus 14 terméktípus _ Rágcsál irt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

szakképzett feIhasznál

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Rattus norvegicus Vándor patkány Fiatal és ivarérett egyedek
Arvicola lerrestris KozÖnséges koszapocok Fiatal és ivarérett egyedek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer Gázképzéslgázosítás/FÜstképzás

Leírás
A termék alumínium-foszfid tartalma a levego' illetve a tala'j nedvességének hatására loszflngézzá alakul, amely a célszervezet rágcsálok foldalattijáratrendszerét
kitolti és a bent lévo állatokra légzésméregként kiÍqti a hatását

D zis: 1 db 3 grammos tabletta vagy 5 db 0,6 grammos pellet

Felhasznál i kiir

Célszervezetek

Hígítás: 1oo%

A kezelés száma
és id zítése:

-laza szerkezetŰ (homok-) tala.j esetén: 3-5 méternyi járathosszonként 5 db 0,6 grammos pelletet vagy 1 db 3 grammos tab|ettát

- minden más talajtípus esetén: 8- 10 méternyi járathosszonként 5 db 0' 6 grammos pelletet Vagy 'l db 3 grammos tablettát juttassunk a járat bemeneti ny ílásába

Kozonséoes k szaoocok elleni védekezéskor:

- |aza szerkezetu (homok-) talaj esetén: 3-5 méternyi 'iárathosszonként 5 db 0'6 grammos pelletet Vagy 1 db 3 grammos tablettát,

- minden más talajtípus esetén: 8-10 méternyi járathosszonként 5 db 0' 6 grammos pelletet Vagy 1 db 3 grammos tablettát jultassunk a járat be meneti nyílásába

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Ípus Anyag Méret
Palacuflakon Fém: 90 g' 100 g' 250 g' 1000 g

Leírás
Csavaros m anyag kupakkal 9llátott' zárt alumíniUm flakon

Biztonsági
jellemz k

4.1'1. Felhasználásra vonatkoz speciÍikus el írások

Lásd 5'l szakaszt

4'1.2. Felhasználásra vonatkoz speciÍikus kockázatcsiikkent intézkedések

Lásd 5 2. szakaszt

4.1 '3. A Íelhasználás során val színrjsíthet k<izvetlen vagy kcizvetett hatások részletei, az els segély-nyrijtási el írások és a kcirnyezet védelmét célz vintr

Lásd 5 3 szakaszt

4.1.4' A felhasználást l fiigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

Lásd 5 4 szakaszt

4.í.5. A felhasználást l f gg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd 5 5 szakaszt

s. Általános használati utasítás

5.í. Használati utasítások
A Tázképz pellet alkalmazási dozise a talei típusának és a járathossznak a fÚggvénye' ezért ezeket a tényez ket, alkalmezás el tt mindig 9ondosan mérlegeljÜk!

1 A gázosít szedkizár lag egészségÚgyi gázmester szakképesítéssel rendelkez , foglalkozásszerÜ felhasznál k alkalmazhatják

2 A balesetek és a kornyezeti kockázat elkerÚlése érdekében tartsuk be a használati utasításban foglalt eloírásoket

3 KerÜljÜk a készítménnyel val , szukségteIen kontaktust A nem megfeIelo aIkalmazás egészségkárosodást okozhat

4 A gázosítást mindenkor a vonatkozojogszabályi eloírások betartásával végezzuk

tá'iékoztatnI kell a gázosítás esetleges veszélyeirol A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a gázosit szer megnevezését,

b) a gázosítoszer engedélyszámát,

c) a gáosítoszer hat anyagát'

d) figyelemfeIhÍvást a szervezetbe valo be1utás f r-rtjára, a belégzésre'

e) a foszfin ézékszervi érzékelésének korlátozott lehetoségét (fokhagymára' karbidra'illetve romlott heIra emlékeztet szag),

D a terulet azonr'ali elhagyására tortén utasitást, amennyiben a fentl szag érezheto (a szag gyakran csak az egészségre káros szint fe|elt érzékelheto),

g) a véletlen mérgezi'déskor (belégzés) tapasztalhato lÜnetek leírását,
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h) a mérgezési tÜnetek jelentkezésekor szÜkséges els se9ély_ny jtás lehetoségeit,

i) az e9yéb, gyakoÍlati fontosság informáci kat:

- a gázosílást végzo egyéni/társas váltalkozás nevét, címét, teleíonszámát;

. a gázosítást Vezet gázmester nevét, címél, telefonszámát;

. a gázosítand objektum megnevezését és címét;

' a gázképzés megkezdésének tervezett idopontját és a terulet használatba valo visszaadásának a várhato idopontját

6 A veszélyeztetett teÍÜlet kÜls határa: minimum í0 méterre hrzodik a gázosítotl terulet határaitol

illet leg azon legalább 250 x 300 mm nagyság[r íigyelmezlet feliratok helyezend k el' melyeken feltÜntetendo:

a) a ,,Nagyon mérgez " veszély jele (szimb luma: koponya kereszlbe rakott csontokkal)'

b) a 
',Mérgezo 

gáz!'', ,,Életveszély!'', ,,Belépni tilos!'' íeliratok'

c) a gázosít szer megnevezése'

d) a gázosítás ldotartama'

e) e gázosításért felel s gázmester neve, címe és telefonszáma.

Fentieket a kezelést kÖveto legalább 2 napon keresztul, folyamatosan biztosítani kell

veszélyeztetett terulet és a 7. pontban megedott kockázatcsokkento intézkedések alkalmazásának id tartama ekkor sem változtathat meg!)

alattinak kell lennie A kezelt terÜletet mindaddig nem lehet a használatba Visszaadni, amíg a mérhet gázkoncentráci 0,01 ppm (0'014 mg/m3) alá nem csokken

szélerosség), valamint a mért eredményeket megfelelo modon dokumentálni kell

Védoszeml']Veg vagy arcvéd<! maszk Vlselése

kesztyu erre a célra Vonatkoz alkalmazhatoságát

szonda ismételt alkalmazása elotl minden esetben meg kell arr l gy zodni, hogy az eszkoz technikai szempontbol használatra kész és minden eleme teljesen száraz

15 KeruljÜk el a képzodo gáz ellenorizetlen kiáramlását

'l6 Ne alkalmazzuk a gázosítoszert kedvez tlen ido.iárási viszonyok (pl st1ni kod' es ' magas talajnedvesség tartalom) kozott.

í7 A biocid termék veszélyes a Vadon él állatokra

5.2. Kockázatcs kkent intézkedések
Az alkalmazás k ,telez en betartand , általános el írásai:

í A kezelendo foldalattijáratoknak legalább 10 méter távolságra kell lenniÜk a lakotl épÜletektol

2 A gáosítoszert a járatrendszer minden bejáratánál el kell helyezni, megakadályozando a célszervezet állatok menekulését

3 Meg kell gyozodni anol' hogy a járatok nem nyílnak ember vagy hasznos állat tartozkodására szolgálo helyisé9be és nincsenek ÖsszekÖttetésben a csatornahálozattal

4 Nem alkalmazhat Védett Vízterekben és felszíni Vizek partjátol mért 10 méteres távolsá9on belÜl

5 A gázosítoszer elhelyezését kovetoen a foldalatli'Járat valamennyi felszínre Vezet nyílását be kell tÖmni

6 A pelletek kijuttatásához szondát (pl Topex@ Applicator) kell alkalmazni

7 A kezelést végzo szakembernek meg kell gyozodnie an l' hogy a kezelendo járatokban nem célszervezet állatok nem tart zkodnak

kérni

5.3. Várhat k<izvetlen vagy k zvetett hatások résztetes teírása, az els segélyny jtásl el írások és a ktlrnyezetvédelmi vi
Mellékhatá sok

onmagát l ismeggyullad Azesetenkéntérezheto'fokhagymára,karbidra'illetverom|otlhalraemlékeztetoszagotatermékszennyezoanyagaiokozzák Önmagábanezaszagnem

Fontosabb, akut és késleltetett tiinetek, illetve veszélyek: fejfájás, szédÚlés' szorongás' légszomj, nehézlégzés, hányinger

Teend k els seoélv_nvriitáskor

Belélegzéskor:

. Fejfájás' szédÜlés' szorongás, légszomj, nehézlégzés, hányinger eselén a veszélyeztetett terÚletet azonnal el kell hagyni és friss levegore kell menni

. Azonnal orvost kell híVni.

szembe jutás esetén:

. A készítmény maradékail szálmentes textíliával az oÍr i(ányába toroljÚk ki a szemb l

. Ha pormaradványok márnem láthat k, a szemet b vizzel oblitse ki

. Ha a szemben kontaktlencse Van, azt táVolítsa el, és íolylassa a szem további oblítesét

. Panasz jelentkezésekor Íorduljon szakorvoshoz.

B rÍejutáskoí:

. Az anyag maradványait szárazon, lehet ség szerint alkalmas keíével gondosan távolÍtsa el

. A bort b vizzel mossa le

. Panaszjelentkezésekorforduljon szakorvoshoz

Lenyelés esetén:

. Kezdje meg a hánytatásl (eszméletlen személyt tilos hánytatni)
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. A helyszínre azonnal hÍVjon orvost

Utmutatás az orvosnak:

Metilprednisolon és/Vagy beclometasone tartelmÚ inhalácios készítmény alkalmazása jaVasolt

5.4. A termék és csomagolása biztonságos árta!matlanítására vonatkoz el írások
A termék maradékainak és csomagol anyagainak kezelésére a22512015 (Vlll 7.) Kormányrendeletben foglattak azirányadok.

lartalmazo) maradék anyag EWC-kodszáma: 06 03 'l6 (fémoxidok, melyek kr.Jonboznek a 06 03 13_tol).

veszélyes hulladéktároloba kell lerakni

alkalmazandoak.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

csomagolásokon fel kell luntetni!)

6. Egyéb informáciok
oTH engedélyszám: HU-20'l3_MA_14_00059_0000

oEK s zakvélemény száma: Do-EPlDl2489-'ll20'l6 '

címkefelirat:

Phostoxin WM gázképz pellet / Arvalin Phos gázképz tabletta'

l- íorgalmazási kaleg riáju irt szer

Hat anyaga: 567o aluminium_foszfid (0,34 g alumínium_foszfid/pellet illetve 1,86 g alumínium-foszfid/tabletta)

Engedélyesésgyárt :DetiaFreybergGmbH,Dr.WernerFreybergStr'l1,D-695'l4Laudenbach,Németország

valamint jelen irat 3.' 4.'l. (a kiszerelések és csomagol anyag kivételével)' 5.í.' 5'2.' 5.3.' 5.4., 5.5. pontjai

'A csomagoláson csak az egyik nevet kell íeltÜntetni
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