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AdminisztratíV infoÍmációk

1.1. A iermék k€.€skedelminevei

l]1a!lalÓlszá! Plolecl Plr raq.sa 0 IÓ .5aÉ(ek

1.2. Enqédélyes

Az engedélyes neve és cÍne

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási s

Az engedé!yezés dátuma

Az engedély léjáratának
dátuma

A gyáÍtó neve

A qyártó címe

Gyártási helyek

1.3. Biocid termékek gyártója'/qyá.'tói

Bjbol.a } ornye:eÓlo olE l ozpÓnt hfu

."1" do. I 0 BJ.oe M"!1o.;a

Bábo|aKoÍny8zeibolóqáiKozpo|l Klt'szál|ásulca6. H_1107 Maqyarors7á!

1.4. A hatóanyag(ok) qyártójai gyánói

Bábo]na B oe.Vilo.me rtal ce.Íe Ltd.

s2álás u. 6' H 1107 Budapesl Maoya.orszáq
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Hatóanyag

A gyártó címe

Gyártási helyek

Va Tle Ponh 37o5o s' lr]al á d zevio oaszolszáq

Vja Tré Pont 37o5os N4áiadjzevoolaszoÍszág

2. A teÍmék tisszetétele és a formuláció típusa

2'1. Bioc!d teÍmék összetételéÍe Vonatkozó mihőségi és mennyiségi inÍormáció

cAs_szám EK_szám Íanalom (%)

hen?nnvÍán 
'.lm

3. Figyelmeztetó és óVintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető monrlatok

biphe.yl]_4_y])'3 hyd'oxy- Hatóanya! 28712567 249 205'S 0 005

Óvintézkedésre Vonatkozó Ne lrasznál]áaddq. amíq az ijss2es biztÓnsáoióVintézkedést el'em olv*tá és mÉg

Á |d /'r| 'ol'o'ó'oPrdLl ló'p p doÚo'd''n'Fo'el q'r'

Ate.méklrasználatakÓzbenÚlÓsen|L.inniVágydÓhanyoznr

VédókeszlyÜ használala kdlelezó'

ExpozÍcóvalyannak gyanljaeséién:oÍvosielá{&1kel kP]n

2"2. Az előállítiÁs típusa

RB csalétek (feIhasznélásrá kész)

KáÍosílhatja a szü etend6 oyeméket'

lsméllődőVaoVhosszabbexpÓzicÓesetén károsít]aas2élvék_atél éndszen'

ALkALMAzÁsl ELÓÍRÁs



A cdéiy é helyezés. rulladékkó|t: a.émZel eIdiás.k|ak meqte e óen

4. Engedélyezett Íelhasználás(ok)

Felhasználásiterület

4'1 A íelhasználás IeíÍása

Felhasználás 1 - FoglalkozásszeÍű felhasználás

Terméktípus

Az engedélyezett Íe1használás
pontos leíIása, amennyiben
indokolt
céIorganazmus(ok) (beleértve a
Íejlődési szakaszt is)

14. teÍnrékip!s Rágcsáónó szetek {Kár(evó elé. VédekezésÍe hásználtszerek)

zan lérben és épü etek koÍnyékén

lúu5 muscllus Íalales VarÉÍelt egyedek rázl eqél

RaltUs noÜegcus 
'ala 

é5 iva'éeretleqyedek vá.dÓlpáIkiny

Az alkalma2ás módja(i)

A felhasználás mértéke
qyakorisáqa MÚanyao tálcákat tanalmazó kjszerelések es€tén]

Alkam&ás mennyiség:
A 100 9 lágcsálójÍtó csalétkéllafalmazó tálcákból
. ege'Íaskor 5 m2 enként 1dl] ot
. patkánynéskaj 1-ID nétélenként 2 db Ót he]yezzi]rk k '
A 175 o Íá!c5áÓÍ(ó csalétkel lanalmdó tácákbÓ
. palkánynúskoÍ T Ia í|éÍeE nként 1db oI rclyezzi]nk k '

A 400db ÍilterpaíÍ tasakot tanalnazó kiszerelés esetón:
A]kálmau á5i menny ség az ánalomtó]lÚogóen
. eqé lláskal 5 ]n2.enkénl 1'4 db li terzacskó,
. ad' '.)l' .a] l0 é'p'"''p 3 ]0d'|| -''o| ' o'

A2 óhlesztett k'szerélések €stén:
A kalmázási menny séq az ánalomló fÜqqóen. eséfuláskÓl 5 m2.e.kénl50-100 qlamm.
. Dalká]yÍtáskor 7.10 n]é(erenként200 250 oÍamm'
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Felhasználóikör

csomaqolási méÍetek és
csomagolóanyaqok

4'1.1 FelhasználásÍa vonatkozó speciÍikus előírások

4.1.2 Felhasználásra Vonatkozó speciÍikus kockázatcsökkentő intézkedések

Foglakozá55zerÚ Íe na57 rá]ó

1oo o'dm.r.saélek 
' 

le papíÍa Íe.len nraianyaq tácán. kállo rroboz]].a. 4 ts k! (43 dn

175!lám.r.saétekflleíra!ÍalleLlet(nijanyaqlálca'katondolrozlrar2ikq(12dr
Ial.a) 4,2ke (2:1dlr 1al.a] B.4k9 (43 dlr lál.a) 12 6k! (72 d l tá cá) 16.3kq 196 dlr 1iLca]

25 oíann cSaélek l te pn )í tasaklran. kaIondobozbá|. 10kg 1']00 dD lasak)
on eszlett 4rúanyáq lsákban. pdrídÓl]Ózlr;r 01kg 0.2k!] 04kq:05k!]
on]eszlet mÚarya! Íi]anyálj VÓnÓlre. Lko: 2k! 3kq: 4kq: 5kq 6kq 8ka: 10i!: 12k!
2Al.q,25r..8
Ón esz(ell ]aDil roldólra| 30kq
om€s.et lapÍusákba| 5krr 6kn 3ka 1r]k.r' 12k! 1519 20kiJ:25k! 30kq 40k!

kiszelelés€l' külsó csomaq

^ 
láq.sá ÓÍIi csa ólkel tar(almazÓ 1á cákala7 eÍe a cé|'a 5zolqá Ó sz€re]vé.yben lre yezzuk az eqerek és palkályok átalliitoqaloft

llelyck e. azokVonu]ás ú!aÍa leÍe Íe téIelezetl búVóh.]yÚk kÓzelébe'
Ákalmazás mcnryséq:
A 100 g ráa.sálóirtó csalétket ta(almazÓ tácákbó
. dgé|rtlskol 5 m2 enkénl1db oI
. pat(anyl..15]ror 7-10 méterenkéÍ 2 db oI

A 175 a rágcsálóÍtó csa étke1laÍta nazó lácákbó]
. patki"y]itiiskor 7-1o méterenként 1db'ol

A 400 db ÍilteÍpapiriasakol tarlalmazó kiszerelés külsó csonagolásáh
A áq.5á óÍló csalólkel (artamazó lasakokal a7 eÍe a.élra 

'zooáó 
sze eVé.ybe. - abeépi(etlooziró L]d.a lÚskóle]e]rzL]]lVa

lr.|y_p2:L k;z.s.í.k ó; p,ÍkáJlyok á]lallálogalot lr. yekre azokvonUla5 úl,aÍa leüe le|téle]eret

Akalmazá! ne.nyiséq, az ánalofitó] fÜoqdef
. ea]eíÍaskor 5 ]n2 enken( 14 db l leÍzacsko.
. palkónyirláskor T Io njéIeÍ enkénl 3 10.lb tltelzacskÓ'
Az dmlészleit kiszerelésék csomaqolásáh
A rág.sáló rtó csalétket az eÍe a célra szo]gáló szeÍelvényben he]yézzÜk az eqe ek és patkáíyok á Ia] ]fuo!]aton helyeke azok
Vo|! á5 iltja la í]etve lé téte eZé{1búVóhélyU( kÓzé ébe

^z 
omeszteÍ ínem ásáko|t)kszerelésekeseIéb€n a tennék áloniisekÓr hasznáJÚ ]k ln.gÍeleő (egyszeÍ hasu|álatos min Msz

EN149 FFP2' Vaqy ezzel egyenénékÚ) élzésvédól'
A kahazás mennyBé!. al áÍlálÓmtólfiioooel
. eqé|Í:js|ol 5 m2 enké.( 50 100 olá 1r.
. paÍkányirtáskÓl 7 lanÉ|eIellkénI200 250]] aÍní'

AIá!.sáónÚsze k]r€y€zésérc szojqáó sze elvényeket a3a/2003. (Vl' 7')EszcsM-FVÍV]KwM eqyltesre|deat3 szánrÚ
mcl ékleté|ek meEÍeleló.n Íetúnó e]zÓssel ke l el áqri és a7okon Íe kéltuntétni]a íáocsábnó szeÍ nevét lratÓanyaqát.
.lensueréI Valamjntazakalma7Ó|evÉt .ime'léslelei.nszánát'
A rá!].sánk e h!lása aÍooyasztás uán 4.5 nappa kezdddl Aklr.y€zett.saélkel'l7napo.kénlelenarzzuk az elio!]yasztoll
é5/Vágy e hulco l .salétkét !ólolIUk
Abeszenryeze.me!lon]oLtcsaiélkelelkel táVo ita. éslÍss{e nékke kelFóloin Acsaléték kheyezéséla.ldq foytassÚk. anri!
a ra!.sálók ielj€sé l éi|enr lÚnn€k Am€||yibelacsaélkeké.ntetlerü marad|ak' de a
lágcsáÚk továbbra 5Je]envannak lrelyezzüká( az Íószert násrova' A2 Ósszes íálcsáló k llása€lszapo DdasUk nénékétóles a
tefu let ía.]Vsaoalo] lüqaoe| 2-3.et múlva VárraIo
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Fc lrai7|aas é o1t o Vassa ela 1á52 r;laI !Iasílá51]
Ilárijlali ranc]á]óÍá!Ía és.5ak a laszíáai ltasnás 3z'" ff akalnazlraíó
A k rclr'_{ell GaléLk_'t nIde. eselben I]!!elneZrerd].17é5se k'.]cilátn Az nóslel iiihe]yezésekol aász]ráljor Vé.]ijke5zlyú1.
NlU]la kozben i los e.| |nj Va']V dÓhánvczn|
(i eyelé! LÍá| ne'A! szap[anosVi2]ela]aDolan 1elelk.]lmo5i'
AcsaÓiketoiyatielyeklelak]ákaho!]yeÍnek_ék'rázlésl]aszonálalok.Vaann]LJla.laak|.!rÍélre!relIrozz]iAnér7íDénv
|_É!_qijazennso4eésa na.laaka Akllya macská 5e]tÓs és...]Én eg!éb ra!]3dozó _ós/Va!y aó(evÓ á|3 nPrq" odlret rná ál].s,]a ió sre ió e!LsZ1!ltrt!]y n]eglreteqe.]eti paliáy1 e!]e eI.to!yasz1a T1;s a iés7:lnéliVt |.;n].ékzÉfuezeI a á(o(É -i]] j.].il .. ' P l el.viz|.] A lleszeínyeze . romlo( c5aéíkelÍe lasz ráln IllsEel É ,ir|e llrlrjr,lLElLlDri] . lyel É E l.57o|á álállalnÓZlá jem Íarlrető, szátaz. hiivos jelye!tíola'dó
Al..]rialoíol2e'keselú 7anlaeolt.r1a fiau anrely meqaka|állozza a ké5:ilné]y véeler énrbét fogyas7iá9át

sZ!ci!i! ddaíap 
'on]a 

ko7asjze'L] lelhasu ná]Ók lélé5éle le|(elke7';sre á l

4.1.3 A Íelhasználás során Va'ószínűsíthetó közvetlen Vagy közvetett hatások rész'etei, az
elsősegély_nyújtási előírások és a környezet Védelmét célzó óVintézkedések

4.1.4 A Íelhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
Vonatkozó előírások

4.1'5 A Íelhasználástól Íüggóen a termék tárolási Íeltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási Íeltételek mellett

' i " Iol
Gyú]tólotrasló]ésoXdáóa.ya.JoklóltávD tanannó E.|m5zFnő tal{ólés IakarnánylÓ (áVÚllanardó
Aq!á(á!ló sz:n|ívá2éViq rarzrahalÓÍ. (Aliyáltás de]ét az 'ény_éd cso álolásokon Í.lkel [|lem])

E:eleoes mérqezés Valy an|ako'anú]a esetén azon.aloÍVoslroz ke loÍdllné!acinkáaz.ÍVosnakme!]ke]mLtanri]

.Lenyee!éselenazo a]Íoldul]o|oVÓslrozésnúassánreoatelmékdobozál cimké]ór Vaqy b]zl.|sáoiadaLáp]át

. Hanytatás csak a, oíVos klé]ezelt ltasitásía lÓrté|het.
r A 5zájU eoetob]ilse k 

'izze] 
NeéIkezzenéine!yoInre|eq]relye]p]hér]_énésóÍesitséálorvosl'

. Eszmé ete| szemé ynék senm t n. ad]or 
'áron 

át'

. Ve!]yc e a szen]yelefl IUhát 'é5 atovább ]asz|áatÉlÓ11nrossaki'

. A bd( bó szapparos Vizzelmossa le'

. Parasz ]e en1kezésekÓr kndU ]on szakoÜoshoZ.

. A szemet tansa .yilva é5 réhány pér.elr keÍe5zfu] bó Vizzei ÚValosa]olrlísek'

. Ha a szemben kon(aktlé|csé van azt láVol'lsa el és Íoiylassaaszem tÓvábbioblilését'

. Panasz je enikezésekor Íofurllon 5zakofuoshoz'
Úhutarás a orvosnák:
Akés2itmény VélalvadásoálÓ hatóanyaool bromád oiont tartalma. A rá]]csá|ónó szer e|velését kÓVetÓen csokkenhel á
Varavadás képesség és be só véÍzés ]_Aléntkezhet' A tr]élqezés/e'po7. o.r a r!nelel ]élén éze!e loro latal lijbb ]ar s é1é]]ét'
Akésu Inen! lénye]Ó meÍgezeltelá(ásakoÍ amen|yiben a]ellenDó ruietekel(pl o rvólzés' i.wérzés VéÍkÓpés. véres Viz.l.t
hÍr.{:t]|) Vél"lr/adás tó'na!yk!teÍiedé5ÚVagyIobblraen].noma.hnelefÍeépó5zolatanVsceíá5fí]dalo r)é5zlel.ad]o.KL
Vlan|(Hanénré5zelhelóVólzésak].olánélqezelÍellálásakoÍé5azexpozicótkove(ó,1372óraeltek_óV€iapoÍDmbndót
(]NR)meq kel ménri' Ha a prolronrbl. idii érléke >,]. a mér!]ezett.ek ntavénásan K1VÍa'n nikel adn. Á kcuelés lobLJszol
négrstr étlé5érc s szlkséq lelre1
E]]_.nr7Pre'K1Vrafi| (A kezeléslralásossáoát lábD atÓÍ]Um módszeÍel.lenőlzn szlkséqes )

A k.7.íaszsé.]i].lv Veszélv és a másod aoos méÍoez sc érd'"kóbo. a7 dénn'ésekkel Dáíhl7ámrsan n.nd.si.n|ia2 el enóÍzésekkel pállruzamosan qo
ke l d keze éJ s.rán e pls7lL]Lt ágcsíór< e 1áVolí1.15áró] A foqalkozásszelÚ le hasz|áók az e]hulÓtt Íá!.5áókteleme rek Veszéyes
hLladékkér1lonénómcqsenosi(ésérúa9a/20o1 (V 15]Kom']erde]eteőiá5a]5ue ntkoteesekgon.loskod.

A keze es Után a7 elaÓ r. yekel3/L lessuk nre!]. Gynltslk ossze a nregfiraradt (Ó5zen Valanlnt a.áqcsáÓ nó széíelvéryeket és
o.lÓ l c' p'ó'P ó ''''|'d'

ALKALMAZASI ELOIRAS



5' Meta sPc Íelhasználására Vonatkozó általános iránymutatások

5-1' Használati utasítások

5.2. Kockázatcsökkenlő intézkedések

5.3. VáÍható kózvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsósegélynyújtási
elóírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Foglalkozáss:erÍi f elhasznáIóknak szánt kiszéÍelésék:
Á múányag rálcáka( tanalBaó kiszéÍelésék kúlsó csomaqolá5án

A ÍÁIJLSáIÓ tó csÁélkellartaolazó lá cáká{ a, eÍ'e á célra szolqákj szelélvényDe| lrelyezzÚk az eqel.k e5 pa&árryok á1lál]aloqÁ|oft
helyel?Je. eok Vonllasiú!aÍa ileve leltáelezetl búVóhélyijk közélébe
Alkálmazá5i menni5é!
A 100 q rálcsáói ló csálétkel laÍtaDaZó Iálcákból
. eEé'ms]o' 5 nr2 enként 1db-Ót'
. r)aÍká.yhfukÓr 7 '\o fiélelenkénl 2 db-Ó( he'yezzunk k]'
A 175 q rárcsáóntó .sálétkel lartanlazó lálcákbó]
. palkÁnynaskoI l l0 fiéreíenként 1 db-ot helyézzÜnk k.
A 400 db lillelpapír tasakol laÍahazó kiszerelés külső csomagolásán
Aíálcsálótró csa]élkel (alta]mazÓ lasakokaláz e e a cólÍd szogáló sz-. eVénylrer - abeépilelt ÍÓ9riló Íú! la. tuskére lels7lÍVá -
hclyezziik a eoeÍek és pálkil)yok dlai láogaloll helyeke' aok Vonulisi útjaiía illétv€ Ellé€lezell

Álkalmázósl rennyisé!. iÍlalonnól Íüqqóen:
. égé'láskor 5 m2'enkénrl_4 dbÍheÍzacskó
. pátkáDy/7tá3ko,7 10 nételenkónt B_!0 db

Az omleszten kiszerelés€k csomagolásán
A 

'áq.sáÓÍ1ó 
csa]étkel az eíe a.€ltászolqáó s7e éVé|ybe'l helyezzl kaz eQeÍekés patkányokála átogatotl hclyekre ázok

vonulás úljáÍd llerve !€ltelelezefi búVóh€lyuk koz€lébe
Al omlesztet (nem usakoll) klszeÍelések esaében a iemék áonÉsekol h asznál]U n k meo'el.ló (eqysz€' h á sznála(os ' 

miD' Msz
EN1]r9 FFP2 Vaeyezzel eqyel]énókű) éqzésvédől
Alkáhazási frenny'ség' e áíalomtól lÜqgoen:
. eqé.'ariskor 5 h2'enként50_100 í|amm.
. patkányntáskol 7-7a fraeÍel)kénl 2oo_250 elamll
Mindháíom íoglalkozásgerú íéltas2niilóknal s2]á'Í liszeÍ.|ési ÍomáÍa vonatko'ó' kózós szóVeqrés2

A láqcsáÓinó szer k l]elyezéséle 5zo !áló szeÉlvényeket- a 38/2003' (Vll' 7') ÉszcsM.FVM_KWM éoyultes Íendelel3. szánrú
relléklelének reqlelelóen -aeiúnóleizésselkellellátniés azokon l€l kel/tÜn€lni: a.ágcsá]Óinó szeÍ nevét, halóanyaqát.
ellenszelét, válalni az alkálmazó newt' cnhdés GlelÓns.funál'
A láocaálók elhu]lása aÍoqyasrlás ulán a.5 nappalkezdódk A k l]é yezelt csalákel 4.7 náponkénl e lenóÍ zzÚk. a? elfooyasztoli
.]s]y.]]' e lr!Í..h c5álc&et lx Óll!k'
A l]eszenlyezelt nrcolomlo(t csalé(kei el kell lávolíláni és lÍlss telnÉkkel kell pólolnl' A csálélek khelye2ését addlg lolylassuk, amio
a lágcsálÓk télesen elnem liinnek' Amernyiben a csalétkek éÍ ntetleniilrnaradnák de á
Íáocsálók lryábbÍa i5 Jélen valÍlak' hélyezzuk áI a2 Ílószen miíshová' Á2 összes Íágcsáló kinása elszapoÍod.isuk n1édé|étől és a

Í0!q{Én 2'3 hét nrÚIva VáÍhaIó'

Felhaszrálás elótolvassa el a
KdáÍóa! áqcsálóÍtás a és csak a haszná at utásitás szeí rl akámazhatÓ]
A kihelyezet csaléket minden e*úén lioyelnrez teló |e lzéssel kell ellátni. Á2 nÓs7ei k helyéz é sékÓr h as2 nájon Vé dókesz lyűt'
i'4unká kÓzben l os enDl. rnl Vaoy dohányozni!
K]relyezéS ulán rneleQ, szápoanos VDzelalaposan kezel kelmosn].
A csalé*el olyán hé'exÍeÍaqa ki' aholoycmekek' házl éshás7onálalok' válamint madaÍak nem ló.hetnek hozzá. A készitmény
trlél!]éli az enrlósok'e és a trlada'aklá' A kurya racska senés és mnden eqyéb Íagadozó és/vagy dogevó ii'lal nlérqezódhet há
a 

'áq.sálÓ 
(ó VeÍtó] elpUsz1L] l vaay hegbeta9ede Falkányt' egetet e íoqyaszl]a' Tios d kÓszitményL Iem céLszeryéze{ áL]álok

használl]' Ne ]Ltassa á kész(hényl élóVi/be.
A bes zennyez e(, lo nn ot claléIkeI Íelh6z!áln llos'
Elelnnslenólós lakarnlályól elkiilÓnÍ@, qyeÍmék és haszonállal álálhozzá nemÉÍhéó' szárd. h(ivt's helyen láÍolandó'
A Íáq.sÁóÍIó szeÍ kése ű izál]yaqollatalIA7 amely me!ákadályozza a készilmény Véletlen enbet íoqyasziásál

BlnonsáUl ada'lap íoglalkDzásszeR] lelhasználók kéÍéséíe ÍendelkezésÍe áll'

ALKALlvlAzÁsl ELoíRÁs



FseÜe!]es néllrerés vaoy annak !!a]Ú]á esétér azo|.a oNoshÓz k.| f.rd|lr és a.'nkél az c]losnak neli kel nÚlai r

. L.|yc|_és.9.té| azo..l lot]ll]on o|roslroz és |Utassa nreg átennék doro7at cinka]é1váoy Jz1ol]sá! adat.\pJál.. Hlnl(atás Lsdk az o los k leJeu €lt utasitásá a o Iénlrel'

.A!?á]iÍeqclorlsekVizue Neétkeule]és l_éigyor nee! e]!er p renjcnés é{esiEe& orvÓsl
o Esj'lé elél s7e nÓ ynel se rm t re ád]or rziL]o| á1

. !..]!. e a 57.|n/ezel1tr]]ái e. alo!áblr ]ászúai eólt nrossáki

. A t]dl bij 'i7arpan.s VizrÉ nossa lc

. Pa ]as2 ]_A|.ntk.ze5Pkor foi.]!r.i 5za(o]voíroz

. A 57e.rettaÍl5. r!ÍVaé5 né ]i] ry pcl..r kcre52lij Dó ViZ2e ÓVa(osan obli(.c k

. |]a aszcnbe| ko.:akl€]rc5e lan azl iáVo i1sa el és 1. Vlassa a sze.r toVáDDl

. Panasz ]'-l_"nr|eu.5.kor Íol.]!l].| 9u ak.'Vos]ro:'
Ulmutalás a2 orVosnak:
A kiszihn'Ény Vara]Vadásoáló atoanyaqol bíonadloonl láÍtalnaz' A íáocsá]ó lló szer lery'"ésélköV€(ó_"r csÓkkenlrela
Vc áladas k.p.ss.. és ae5óve z.; ]eetrllez ret 

^ 'é !]Ézés/eÍpozi. ó és a tij.elek ]e e|lkezése
kozo( akal tobb nap s etéhei
Akesrrtner!lenyeo érqEz.II el]átásá<o á lerryben a]ele zd tunétekét (!l' oÍVérz.s inyverzés Vélkopés' vé es Vzelet
lo!JuabbVé.aVadásda|aoykter]édésÚVaqylobbhaenaIona'rÍ(elenfe]lépó.szokatja|
!r5celá]is f4da]onr]észél adorK1_!1anr.('Hanen]ész]e]retÓVété5akkoranélqezetlellátá!akorésazexI07i.ÓikaV.1ó43
72 ó. e1'"l-;ve a |ro1onrb r r]ó1{lNR)nreo kcl mé ]. I a apÍÓlromb n idő érléke >4
a mé lezefi.ek ntavéíás.. (l.V(amntkeladnj' A kézéés tobbszol me! Sménéséle ls lzÚkséq lehet'

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanításáÍa vonatkozó előírások

5.5' A termék táÍolási Íeltételei és eltaÍthátósági ideje szokásos tárolási Íeltételek mellett
eI zad csomaoo]asban' ÍénvlólVÓd.lT 5záraz. hÚVÓs. ól szel)azi. zán

Gyú]lóÍoíáslólés oxldáó anyaloL1ó]táVolIanandó' Élemlzeltól IatÓ és takarmánytólláVo]iaÍtá.dó'
A qyánáíól5zánilva 2 éVi!] hasztálláló Íe ( A qyá tás dejét a7 eqvedi csonraqo ásoko| lel kell lir|letn 

')

6. Egyéb inÍormációk

A ioqlalkozásszerú ÍélhasznáIóknak szánt kiszeÍelések csomaqolásá. fehü

A kózegészséolily Veszély és a nrásodlagoS mélqezések 
'reqeÓzése 

óÍdekébe| az e lendrzésekkelpáílruamosan qoíloskodn
kel a ke7eés so'án eplJztllI rá.Jcsálók eháVo itásáÍól. A foqlalkozásszéd Íe hásználóke élltu lott Íágcsálók let'"m€inel VPszélles
hul ádékkénl loÍlé|d megsenrmisÍléséló a9a/2001. (V 15 ) KÓrn 

'endelet 
e őíásái szeÍ nt kole esek londoskodn

A keze]és Után az _"tetÓlre yeket sz!.{essuk n]eo' GyÚjl!ük ijssze a me!maradl tÓszeÍt ValamilÍa rá9c5álóíÚ szeíelvényekel és
.salétekálLonrásokaLGondoskod]!nkazeseteqesenkszóIÓdollltÓszélÍe1akaritásáól
Az eÍédei' cél]álalel.en hasznáIható lrLladékká Vált ltó57eí Vészéyes ]Uladékként kelkezel. as Veszélyes h!lÁdé< árvevó
helyre - F. rLlladekudvar kel l.adn

PÍote.( Pro ág.sálo ÍÓ .saLetek
l forqal1raZás; laleqÚIájÚ i tó5ze
Hatóanyala: o 0D5% irro nad olor

Gyáíja: Bábolna Kó.yezelboó! a (ÓZpo|l Kn. H 110i Brta]re51.

FoÍqalfrazzá: Bábo iá Kö. yezetb olóqa Közport kft N.1r07

Hll 201t SP 14 0017! 0000
Vaa|rr1aZ sPc a iLLrlr poll]aj:3 41(k]VéVe ak]szerelések _ó5 csomaoo ianyaorka Vonaiko/ó íésa 52 53 5'di55.
_és a e eVá r! Jlik|oQla|] nÚk
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