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1 . Adm inisztratív informáciok

1.1 . A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazásiteriilet Kereskedelminév
Magyarország Racumin foam

1.2. Engedélyes
Engedélyszá m

Az engedélyezés dátuma

Az engedély léjáratának dátuma

Az engedélyes neve és címe

'l.3. A termék 9yárt ja/gyárt i

A gyárt neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

'| .4. A hatoanyag(ok) gyárt jal gy árt i
A gyárto neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

HU-0005126-0000

2013-06-24

2020-08-31

Név BAYER HUNGARIA KftCím Alkotas u 50 1123 Budapest

Froweín GmbH & co KG

Am Reislebach 83 72461 Albstadt Németország

Am Reislebach 83 72461 Albstadt Németország

Bayer CropScience AG

Alfred_Nobel_str 50 40789 Monheim am Rhein Németország
Alzchem TrostbeÍg GmbH' chemiepark Troslberg' Dr Albert Frank Str 32 83308 Trostberg Németország

2. A termék cisszetétele és a formuláci típusa
2'1' A termék min ségi és mennyiségi tisszetétele
BAs EK_szám GAs- Kiizhasználatri név lUPAC-névszám 227-424-0 szám coumaletralyl coumatetralyl18 5836-29-3
- 500-241-6 690'11_ lzotridekanol-etoxilát

36_5
- 223-095-2 3734-33_6 Denat nium-benzoát N-(2-((2,6-dimethylphenyl)amino)2-oxoethyt)-N, N-diethyt

(phenylmethyl)ammonium benzoate
keveré k

Funkci Tartalom
Hatoanyag (%)

o 4062
Emulgeáloszer 1.8

KeserÍl anyag 0 005

Hajtogáz 8 5
Progas AeÍosol (n-bután, propán,
i-bután, pentán' etán)

AL _ Egyéb folyadék

3. Figyelmeztet és ovintézkedésekre vonatkoz mondatok
3.1. osztályozás
Aerosol 1

Eye krit 2

3.2. Címkézés
Figyelmezteté sek

Piktogramok

Figyelmeztet mondatok RendkívÜl t[2veszélyes aeroszol.
Srilyos szemirritáci t okoz

Az emberi egészség és a kÖrnyezet veszélyeztetésének elkerÜlése érdekében be kell tartani a hesznáIatí ulasítás eloírásait
Óvintézkedésre vonatkoz Gyermekekt l elzárva tartando.mondatok nyílt lángt t lávol tartand . Ti|os a dohányzás'

A használatot kovetoen a(z) kezet -t alaposan meg kell mosni
Tilos nyíll lángra vagy más gyujt íorrásra permetezni.
Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el' még használal után sem
ovatos oblítés vÍzzel tobb percen keresztul.
sz e mvédo használata koteIezo
sZEMBE KERÜLÉs EsetÉru:
Adotl esetben kontaktlencsék eltáVolitása' ha kÖnnyen megoldhato Az Öblítés folytatása
Ha a szemirriláci nem m lik el:
orvosi ellátást kell kérni ..Szakoryos -

Napfényt l védendo
Nem érhetr 50'Cl122"F homérséklelet meghalad ho
A taftalom elhelyezése hulladékkén| a nemzeti eltjirásoknak megfelet en
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4' En gedélyezett felhasználás(ok)

4.1. FoglalkozásszeríÍ felhasználás

Terméktipus 14 terméktípus - Rágcsál irto szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

Az en gedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Felhasználási ter let Beltéri

A készitményt zárt térben' olyan helyen alkalmazzuk' ahol egerek vagy patkányok elofordulása észlelheto

Felhasznál i k r FoglalkozásszerÜ Íelhaszná| , Szakképzett fe|használo

Célszervezetek Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Rattus norvegicus Vándor patkány minden
Mus musculus Hái egér minden

Az alkatmazás m dja(i)

M dszer Hab alkalmazása

Leírás
A Racumin schaum rágcsáloirto hab kiegészíto modszerként' a szokásos' mérgezett csalétkes ir1ással párhuzamosan alkalmazhat , a rágcsáloirtás
eredményessé gé nek Íokozására, kÜlonosen az alábbi esetekben:

. magas nedvességtartalmu helyiségben/épÜletben' ahol a mérgezett csalétek penészesedhet' illetve

. olyan helyeken, ahol a rágcsál k hozzáférése a vonzo táplálékíorráshoz nem szunletheto meg maradéktalanul. Ha a rágcsálo a habbal kapcsolatba kerÜl' az
ennak testére' bundájára tapad' Így az állatot intenzív tisztálkodásra készteti lly modon a hat anyag szájon át kerÜl az állat szervezetébe

D zis: 4 - 30 gramm

Higítás: 100%

A kezelés száma
és id zítése: 4 _ 30 gramm egereknél

20 _ 30 gramm patkányoknál

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Ípus Anyag Méret
Aeroszol palack Fém: 500 ml

Leírás

Biztonsági
jellemz k

4.1.1. Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

bejárati nyílását ne fedje el teljes mértékben, ezzel esetlegesen elriasztva a rágcsálokat'

. A patkányeteto ládába, egéreteto dobozba' illetve egyéb szerelvényekbe a szokolt modon rágcsáloirt mérgezett csalétek helyezhetc el

térfogata a kifÚjás után megn és kiterjedését néhány napon keresztul megozi A sze|ep és a kijuttat to|dalék szukség esetén vízzel megtisztíthato

ellátni és azokon fel kell tÚntetni: a rágcsáloirto szer nevét' hatoanyagát, ellenszerét' Valamint az alkalmazo nevét, címét és telefonszámát

4.1.2. Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcstjkkent intézkedések

Kizárolag rágcsál irlásra és csak a haszná|ati utasítás szerint aIkalmazhato!

Tilos a készitményt nem céÍszervezet álIatok eipusztítására használni!

gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá

Akészítménymérgez azemlosokreésamadarakía Akutya'macska'serlésésmindenegyébragadozoés/VagydÖgevoáIlatmérgezodhet'haarágcsáloirtoszertol elpusztultVagy
legyengÜlt egeret Vagy patkányt elfogyasztja.

4.1 .3. A felhasználás során val szín síthet k zvetlen vagy kcizvetett hatások részletei, az els segély_nyrijtási et írások és a k rnyezet védelmét célz vintr

után meleg szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni
Ele|miszertol és takarmánytol elkÚlÖnítve' gyermek és nem célszervezet állatok állalhozzá nem Íérheto, száraz'h(lt s helyen, eredeti csomagolásban tároland
Ne juttassuk a készítményt éli5vízbe
Ne használjuk a szert íoltosodásra ézékeny ÍelÚleteken - szÜkség esetén végezzunk el zetes pr bát kevésbé láthato helyen

az elektromos vezeté kek szigetelését esetleg megrongálhatták.

Eset|eges mérgezés Vagy annak gyanuja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatniI
Belé9zés esetén:
o Belégzés esetén vigyÜk a sérullet friss levegore
Lenyelés esetén:
. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a teÍmék dobozál, címkéjét vagy biztonsági adatlapját
o Hánylatás csak az orvos kifejezett ulasítására tÖrténhet
. A szájÜreget Öblítse ki Vízzel
. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át
Borre jutáskor:
o A szennyezett ruhadarabokat azonnal el kell távolítani
o A bort bo meleg, szappanosvízzel mossa le
. Pana5z jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz
Szembe jUtás esetén:
o A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztÜl bo vizzel, vatosan oblítse ki
. Ha a szemben kontaktlencse Van' azt távolítsa el és folylassa a szem további Öb|ítését
o Panasz jelentkezé sekor forduljon szakorvoshoz
LJtmutatás ez orVosnak:

Vitamint kell adni A kezelés tobbszori megismétlésére is szukség lehet Ellenszere: K1_Vitamin (A kezelés hatásosSágát laboraloriumi modszerrel ellenorizni szÜksé9es )

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

és veszélyes hulladék átvevo helyre - pl hulladékudvar - kell leadni
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4.1.5' A felhasználást l f gg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

csomagolásokon íel keIl tÜntetni!)

s. Áttalános használati utasítás

5.1. Használati utasítások
. A készitményt zárt téíben, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok elofordulása észlelhet
. A nyomok vagy láthato károkozások alap]án becsu|.jÜk meg' milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálok, majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk

megelozése éÍdekében jaVasolt a kÜlonboz hatoanyag[r készítmények felváltva tortén alkalmazása
. A hab kizárolag erre a cé|ra szolgál szerelvényben (pl patkányetel láda vagy egéretet doboz bejárata kÖré belÜlrol Í .iva) helyezheto ki LJgyel.jÜnk arra, hogy a hab a

szerelvények bejárati nyílását ne íedje el leljes mérlékben, ezzel esetlegesen elriasztva a rágcsálokat
. A patkányeteto ládába' egéretet dobozba' ilIetve egyéb szerelVényekbe a szokott modon rágcsáloirto mérgezett csalétek helyezheto el
. Alkalmazás elott a palackot rázzuk íel er leljesen, amíg a palackban lévo keverogoly mozgása halIhatová válik A hab kUuttátásakor a palack szobahomérsékletu legyen. A hab

téríogata a kifujás után megno és kiterjedését néhány napon keresztÜl meg rzi A szelep és a kiuttato toldalék szÜkség esetén vízze| megtisztíthato

ellátni és azokon fel kell tuntetni: a rágcsál irto szernevét, hatoanyagát' ellenszerét' valamint azalkalmazo nevét, címét és telefonszámát
. A kijuttatási helyeket kezdetben naponta' majd lehet ség szerlnti 3_4 naponta ellenorjzzuk' és ha a hab mennyisége csokkent, p toljuk azt
. Ne használjuk a készítményt folyametos kihelyezéssel' sem megel zési' sem monitorozási célra
. A készítmény alkalmazását kíVánatos integrált kárteVoirtási rendszer (lPM/lPc) egyideju bevezetésével osszekotni

okátfel kell deríteni ésaszÜkségesintézkedésekel megkell tenni Akezelésbefe'jeztével ahabot takarítsukfel'pl szárazrongyVagypapírtÖrlosegítségéVel

5.2. Kockázatcs kkent intézkedések
. Kizárolag rágcsá|oirtásra és csak a használati utasÍtás szerint alkalmazhat !

. Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztitására használnr!

gyermekek' sem a nem célszeNezet ál|atok ne férhessenek hozzá
. AkészítménymérgezoazemlosÖkreésamadarakra Akulya'macska'sertésésmindenegyébragadozoés/vagydogevoállalmérgez dhet,haarágcsál irtoszertol elpusztult

Vagy legyengult egeret Vagy patkányt elíogyasztja

Használata után meleg' szapPanos vízzel alaposan kezet kell mosni
. Elelmiszertol és takarmánytol elkulonítve' gyermek és nem céIszervezet állatok állalt'lozzá nem férhet , száraz' hÜvos helyen, eredeti csomagolásban tároland
. Ne juttassuk a készitményt élovízbe
. Ne használjuk a szert follosodásra ézékeny fe|uleteken - szÜkség esetén Végezzunk el zetes pr bát kevésbé láthato he|yen

rá9csálok az elektromos vezetékek szigetelését esetleg megrongálhatták,

még res állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzo anyagra permetezni! Gyujtoforrást l táVol tartando - Tilos a dohányzás!
. Gyermekek kezébe nem kerulhetl
. A készulék utántoltése tilos!

5.3. Várhat k zvetlen vagy kozvetett hatások részletes leírása, az els segélynyujtási el írások és a k<irnyezetvédelmi vi

Esetleges mérgezés Vagy annak gyanÚja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

Be|égzés esetén:
o Belégzés esetén vigyuk a sérÚltet friss leveg re

Lenyelés esetén:
o Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát' címkéjét vagy biztonsági adat|ap]át
. HányiÁtás csak az o!'vos kifejezet't utasítására tÖ''ténhet
c A szájureget oblítse ki vizzel
. Eszmélet|en személynek semmit ne adjon szájon át

Borre jUtáskor
. A szennyezett ruhadarabokat azonnal el keIl táVolitani
o A bort bo meleg, szappanos vízzel mossa le
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz

szembe jutás esetén:
. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztul bo vízzel' ovatosan Öblítse ki
o Ha a szemben kontaktlencse Van, aztláVolÍtsa el és folytassa a szem további oblítését
o Panasz je|entkezésekor fordu|1on szakorvoshoz.

Ljtmutatás az orvosnak:

A mérgezés/expozício és a tunetek jelentkezése kozotl akár tÖbb nap ls eltelhet

protrombinidot(lNR)megkell mérni Haapíotromblnidoértéke>4'amérgezettnekintravénásanK1-Vitamintkell adni AkezeléstÖbbszori megismétléséreisszukséglehet
Ellenszere: K'l-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratoriumi m dszerrel ellenorizni szukséges )

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

gondoskodni

veszéIyes hulladék átvev helyre - pl hulladékudvar - kell leadni

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

csomagolásokon feI kell tuntetni!)

veszélyes hulladék átvev helyre - pl hulladékudvar- kell leadni

6. Egyéb informáciok
A címkefeliral ladalmazza

Racumin Schaum rágcsál irt hab

ll forgelmazási kateg riáj irtoszer

Hatoanyaga: 0,4062% kumatetralil

Eryotdélytulajdonos: Bayer HungáÍia KÍt ' 
-l 123 Budepest, Alkotás u 50

, 
oTH engedélYszám: HU-2014_l\,1A_14-00121-0000

i Valamint''ielen dokumentum alábbi pontjai: 21 ,32,41 (a,,Kiszerelési egységek éscsomagoloanyagok''résznélkÜl),51,52,5 3,54 ' 55
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