
Regisztrációs okirat kis kockázattal járó biocid termékhez 

1. Termék megnevezése: RADAR egérirtó szer 

2. Regisztrációval kapcsolatos információk: 

Regisztrációs szám HU-2010-0001 

Kiállítás időpontja 2010.08.30. 

Érvényesség lejárati időpontja 2020.08.30. 

Referencia okirat száma /kiállítója FR-2009-0001 / Franciaország 

3. Regisztrációt kérő neve, címe, telefonszáma: 

Cégnév Rentokil Initial plc 

Cím 

Rentokil Initial 1927 plc 
European Technical Centre 

7&8 Foundry Court 
Foundry Lane 

Horsham 
West Sussex RH13 5PY 

Egyesült Királyság 

Telefonszám +44-(0)-1403-214-122 

Fax +44-(0)-1403-214-101 

4. Gyártó neve, címe: 

Cégnév Rentokil Initial Supplies 

Cím 

Rentokil Initial Supplies 
Webber Road 

Knowsley Industrial Park 
Kirkby 

Merseyside 
L33 7SR 

Egyesült Királyság 

Telefonszám +44-(0)-1515-485-080 

Fax +44-(0)-1515-491-485 

5. A termékre vonatkozó információk: 

Biocid terméktípus száma / neve 14 / Rágcsálóirtó szerek 

Felhasználási terület házi egér (Mus musculus) irtása 

Formuláció típusa fémpalackban kiszerelt sűrített gáz 

 

Hatóanyag(ok) 

Név EC-szám CAS-szám Koncentráció 
Mérték-
egység 

Gyártó 

szén-dioxid 204-696-9 124-38-9 100% v/v 
Rentokil Initial 

Supplies 

 

Osztályozás Nem jelölésköteles, EK-veszélyjel nem szükséges.  

Kockázati 
mondat(ok) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok, és a 

veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok 
alkalmazása nem szükséges. Biztonsági 

mondat(ok) 



6. Forgalmazási kategória: II. forgalmazási kategória (kijuttatásához különleges szakértelem 
vagy technológia szükséges) 

7. Eltarthatóság és tárolás: Száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 18 hónapig 
használható fel. 

8. Egyéb felhasználási előírások: 

 7.1. Felhasználói kör: szakképzett személy 

 7.2. Felhasználás helye: zárt térben 

9. Jóváhagyott címketerv: 

             Regisztrációs szám: HU-2010-0001 

RADAR egérirtó szer 

Tartalma: 100% szén-dioxid 

FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ, SŰRÍTETT GÁZT TARTALMAZÓ TÚLNYOMÁSOS PALACK. 
KIZÁRÓLAG RÁGCSÁLÓIRTÓ SZERKÉNT, FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÓK ÁLTAL 

HASZNÁLHATÓ. 
CSAK ZÁRT TÉRBEN, EGÉRIRTÁSRA HASZNÁLANDÓ. 

NEM ÁRUSÍTHATÓ VAGY FORGALMAZHATÓ: KIZÁRÓLAG A RENTOKIL 
SZOLGÁLTATÓ SZEMÉLYZET HASZNÁLATÁRA SZOLGÁL 

A RADAR egérirtó szer az esetlegesen behatoló rágcsálók monitorozására és irtására, vagy kismérvű 
egérártalom gyors megszüntetésére szolgál. Nagy mértékű egérártalom megszüntetésére nem használható. 
A RADAR egérirtó szerrel ellátott csapda egyszerre egy egér elfogására és elpusztítására alkalmas. 
Ha a RADAR egérirtó szert tartalmazó csapdába egér kerül, az egység működésbe lép, és a palackból a 
szén-dioxid sziszegő hang kíséretében felszabadul. A biocid hatás eléréséhez kb. 1 perc szükséges. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: A RADAR csapdában helyezzen el egy db, 2,8 g sűrített szén-dioxidot 
tartalmazó palackot. Az egységeket egymástól 2-3 méter távolságra helyezze ki, a terület felmérésének 
függvényében olyan helyekre, ahol az egerek aktivitása észlelhető: a járatokba vagy az egérlyukak 
közelében. Ne helyezze olyan környezetbe, ahol nagy mennyiségű vízzel érintkezhet. Az egységeket 
minden ellenőrzés alkalmával (általában 8 hetente) vizsgálja meg, illetve ha szükséges, helyezzen üzembe 
újat. Az újbóli beállítás előtt ellenőrizze, hogy a csapda tiszta, és alkalmas a használatra. A csapdák 
megfelelő törlő segítségével tisztíthatók. A kezelést követően, valamint ha további monitorozási 
tevékenységre már nincs szükség, valamennyi egységet el kell távolítani. 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS: A szén-dioxid 10%-nál magasabb koncentrációban eszméletvesztést vagy halált 
okozhat. Nagy koncentrációban fulladást okozhat, melynek tünetei a mozgásképtelenség és/vagy 
eszméletvesztés. Baleset, illetve rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz, és lehetőleg mutassa meg a 
címkét. Útmutatás az orvosnak: További információért hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 
Szolgálatot (Zöld szám: 06-80-20-11-99). 

ÓVINTÉZKEDÉSEK: Az emberi és környezeti kockázatok elkerülése érdekében tartsa be a használati 
utasítást. Kerülje el a gáz belégzését. Javasolt a védőkesztyű használata a készülék tisztítása és a 
rágcsálók tetemeinek kezelése közben. 

HULLADÉKKEZELÉS: Az üres palackokat nem lehet újra felhasználni. A palackokat és a rágcsálók tetemeit 
a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően kezelje. Normál körülmények között a hulladékok, az üres 
palackok és az elpusztult rágcsálók kezelését a Rentokil Initial végzi. 

FIGYELMEZTETÉS: Túlnyomásos tartály. Védje a napfénytől, és ne tegye ki 50°C-nál magasabb 
hőmérsékletnek. Ne tegye ki hosszabb ideig 30°C-nál magasabb hőmérsékleti hatásnak. Védje a fagytól és 
túlzott mennyiségű víztől. Ne szúrja ki, ne dobja a tűzbe még használat után sem. A vadonélő 
emlősállatokat veszélynek teszi ki, ha a terméket nem a címkének megfelelően alkalmazza. 

GYÁRTJA: Rentokil Initial Supplies, Webber Road, Liverpool, L33 7SR, Egyesült Királyság 
Terméktanácsadás: +44-(0)-1515-485-050. Segélyhívó szám: +44-(0)-1293-858-000 

FORGALMAZZA: Rentokil Initial GmbH, Brown Boveri Strasse 8/2/8 
2351 Wiener Neudorf, Telefon: +43-(0)-(2236)-62828-0 

Gyártási tétel száma: lásd a palack alján          Lejárati idő: lásd a palack alján 
Tartalma: 2,8 g szén-dioxid 
Címke száma: xxxxxxxxxx-C4 


