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1. Adminisztratív informáci k

{.1. A termék kereskedelmi nevei
Foryrlrnerlritortllcl l(rrrrkrdclmin{v
MEgy.roarzáo P.ol.c-t3r nyog-ÓrkulláncB'ieszt a roEzol
Magyarország
M.gyamí8:ág

t.2. Engedélyes
EngtdllyrzÍm

PÍolÜcl Ren96r rz nyog. r kulÍ9nctía3al a6lo3zol
Prclect Farnily gz nyoo_ Ós kullancsdarzt aoroszol

Ar cngadllytllt dátuma

Al rngodÓly ll|lretlnet dltuma

Ar ongrd lycr ncva rll cÍmc

í.3. A termék gyárt ja/gyárt i

A gylrt n vo

A gylrt cÍmc

Gylrtlsl helyek

1.4. A hat anyag(ok) gyáÉ ja/gyáÉ i
A gylÍt n8v.

A oylí cÍm!

Gylrtlrl helyek

BAS rzám ÉK-r m
?3 ?05]t19-7 134-62-3
AE - Aeroszol

HU.O006332-0000

20í 4-06_26

2022-07-31

ltllv Bábolne Bloonvironín ntel cent'e Ltd,
clm Szálás u. 6. H.'l 1o7 Budnpasl

Bábolna K rnycz6tbiol !iai KtEPont KÍt.

S:á|ác ulce 6. 1107 Budapegt Maqyaorsráo
or.K vcrJánosulc81.3. 2943 B&ohe Megyerorgráo

2. A termék sszetétele és a formuláci típusa
2.1. A term k min s gi s mennyis gi sszetéte|e

V6rlcllusTM Paíormlnoe Mal íialg lnc..

2o1 N. lllinoi! stre.l, suito 1800 lN {6204 lndienapolis EgyosÜl Ál|.mok

2110 High Point Ro.d Nc 27403 GíBeníboío Egycs t Attamok

CAS-cram X zhrlznlht n{v IUPAc-nav
N, N-dlo(hyl-m-totu emidN, N{igti |_mglá-Íolurm id

vintézkedésekre vonatkoz mondatok

Vo-ály

Funlcl
Haltisnyrg

3. Figyelmeztet s
3.1. osztályozás
AeÍogol l
Eyo lnil.2,^

3.2. Glmkézés
Flgyclm.z!.tai.k

Piktogmmok so
Figyrlmcrb{6 mondrtok Rondkivil llLv l.afag r!Ío9zol.

Sulyos szrminitfol l okoz,
lvlnHrtcdarnr vonrtkorÓ Gyarmaketl l .lzÍvr t.rtand 'lllondrtok ,t 

'dltávoltar{ánd 
.Tilosrdohányzár.

Nyomág.lrll' cdány: rma{czni'

szEMBE KERÜLÉS on kontaktl.ncrék llá/olltá3g, he k ílnyEn moooldhat ' Az tjblíl s íolylaÉr2.H. a rzgminiíÉciÖ n
Napí nyt l v dend .N.m fieai 50'cl122,F h ínÚÉékl tor mcghaled h .

Trrhlom (tr)
í 9.5
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4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4. í' Lakosságl felhasználás

TrrrnlklÍpur 19. l5rÍn ktíPu! - RiE3zld Ög caglogal cz tek (Káílovo olleni védckczdsE használt szalek)

A' engod'lye'rí Íalha':nlllr Srabadban tartéakod ombar ruh&atlal ném Íodctl b íítl allÍe Vecy íalséíuhá,Eálára jutletand szunyog á3 kul]anqt Íirazlár*a 3zol9álpontoa liíÉ!., emrnnylben k szilm ny'
lndokon

FrlfuÚznlllti t rtllet KÍttáíi

A izrb.db.n l.íl zkod .mb r íuh&atlal nem íod6li b ííc|í/ot 16, lols ruházetára jultalBnd

csip rzrinyogok (pl. Acdrll ás culáx íljok)
kullancsoh (pl' k z(rnségcs kullancr_ lxodÜs Íicinu:)
pt'iposs! |nyogok (pl' Sírnulium Íaiok)

RovaBieszl áÓrotzol

D .irí
HaoÍLr: 10o%

A krzrlÚe ráml
FEln ttek sz(*8 g eselÚn e krzol st meoisítlétolh tik' d9 a Íi9sáoszor leq1e|tebb naponia iÉtrzer áxjmazirat .

Ccomrgolloi fitaÍÜt k a.
CtÓÍnaeol .ny.eol
Tlpu. Anyrg íllaÉt
AErorrol Palec|( Fáín: 75 ml (51 g}
Aororrol palack F m: 10O ml (68 g)
Aerorzol pelack Fáínl í50 ml (102 o)
Alro3zol p.leck FáÍni í75 ml (í19 g)
Acrorrol prlack Fém: 20o ml (136 g)

Lrlrlr
Aerorzol, medl.nikut rr r f litl tláo'tt íámpaleckbgn.
A 125 mll mo9 nam halad monnyis gri tcrmÓkel tarla|mez qomrgolási egyságet<en a H_ ás F_mondsíokel nsm kgll 

'o|ttnlotnl'
Blztonrlgl
jrllrmz k

rl.'t' í. Ftlhá gználÍe ra vonatkoz BP.ciliku' ct lrl lok

l.í.2' Felhaaználágra vonátkÖz 3pociíikur kockázálcB kkcnl int zkcdárck

4,'t.t' A felhaszníllr torán val gzlnoafthet k zvotlen vagy t zvetott határok r{ezletel, az elr sog ly-nyrijtáti el lrárot Ór a kÜmyczot vrldalmél c lz lvintr

a,í.,{. A íelhaezn{láct l fÜgg6en a terrnék c csomagol ee blztonságoa ír1atrnat'lanÍtátára vonatkoz el{ilrlrok

i0'1.E. A Íelharrn{llst l Í gg gn a lermék t{rolásl íeltétetel s eltarthat eá9l ldeJe ozohátoe tÚrclásl Íolt tolet melle

s. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasitások
Hasanálat cl&l . ll.konl alaposen Ézzuk Íoll

tonill tvolábbelin,v konyrélegbenalkalmazzuklTartsukaíekontÍÚ9g lcg6s.nésekészítmányt20.25

ilil*"nn, Gyermekck kcze|éstkorcl szÖí a sajái koz krs íriijuk a kászítményt, ás így kcnji* be

ka:elÓgl meEigmát6lhetik, dr . íio3ztÖezer legfoljabb neponts káts..' álk6lma.hol '

5.2. Kockázatcs kkent intézked sek
Csak a használati utElítár szcrinl alkalmazzukl

kBzéÍá3l Vég+''!(hk'

ínulel, anhBk azl b , sz6pp no5 víZzsl 6zonnBl 19 kell mogni!

íordulni, a ccornagol buíkolat'ol r a c.imk t or oívo.nak m6g koll Ín(|t.tni'

m ányagol, Ez .:ÍflEgGt, vBlamint e Íts
Éblíniszen eltiJahilve, oyrnD k állal h áíol5nd .

A riaszl gor kosÜnj ízanyagot lartalmBz ktstÍtm ny Váleuen gmbaíi 
'ogygsrlbát'

'5.3. Várhat k zvetlen vagy ktizvetett hatások részletes leirága, az els séEéIynyrÍjtásl el írások és a k rnyazetvédelml vl
E!.tl.g.s mérgélÖr V.gy inn2k gy.nri|e crr n .zonngl oNoshoz tcll íordulni s a cimkél az owosnek íÍgg ke]l muleln]!
Bcl geÚr csctért
- Bslá9z s sclán vigytt. 3árÍrt l 

'ris5 
lcveg í6.

Lcnyelár esetén;
- Lcnyol s csclán azonnel Ío]dulion orvoshoz s mula'3r meg a toÍmÓk dobozál, clmká.|él vagy bizlonsági adallapját.
- Ne h*tylaseuk r s .ttt.t.
Allcoiás b rrcakci jelentkcz se e sa|án:
- A b&l b g:eppenos vllzol í11or9! lé'
. A Plnalz huz:morabb íennállÉca osat n lorduljon uekorvoshoz.
szGmbc jutá! .rolán:

Frlhrcrnll i kor

callaaíveÉteft

Azel}llmrz rm rtfe(l)

M drrcr Szérás

L.lrtl

Lakorrági (nom Íogleltíozár.atít])

Tudomlnyor nÓv Trlvlall| nav
Culicidae:
lxodid.e:
Simuliideet

Ftjl dÓri urkrrz
lv9rÓrell ooyodgk
lVeíÚrotl sgyed.k
lvÜí r tt cgy6d6k
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- 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
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