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A KEF-2603-4/2014 iktatószám(L határozat 1. számíl melléklcte

Engedélyokirat
biocid termék forgolomb0 ltozlÍaIúnak és felhaszndIúsúnak engedéllezéséhez

A termók neve: Szuku szúnyog- és kullancsriasztó folyadékl.

J.

1.

5.

A gváÍtó rdaÍai
césnév METATox Pcszticid cYáÍtó és Forgalmazó Kfi.
cím 5520 szephalom. KosstÍh u. 8.

A termék általános iellemzői:
Biocid t€rmóktípus száma l
megnevezése

l9 / asztó- és csalogatószerck

F€lhaszná|ási terlilet
csípőszúnyogok (pl.,4s./.s és ()//e'Í fajok) és
kuLlancsok (pl' közönséges kullancs
Ix o I]e 9 ri c i h r! s) riasztásár a

Formuláció iellepe mechanikus szórófeiicl ellátott műanvalr Ílakoí
A riasztószel keserű aÍyagot (denatónium-benzoát) tarta]maz, amely scgít megelózni a

készíttIénv vé1et]eb embeÍi Íbqyasztását'

A teÍmék összetét€lc:

Hatóanyag EK-szám cAs-szám filÍnoÁ

N. N-//l iet i l-m-ío l u o m Í.l 205-r49-7 134-62-3 23.0

lisztasáqa min. 97,0%

^ 
termék összetétele bizalmas adat. A 1c]jes összetételt a KEF-2603-4/2014 iklatószámú határozat

2. és 4. számú mellék|ete tanalnrazza.

chn: 1l:}97 Í]L!da|)est, Albert flóriiin úI 2'6, _ Levelezési cím: 11:17 Bu{]apas| PÍ' 8j9'
teleÍol1: + 36 1 176 1'l0o E-mail: tisztifooNas@oú1'ant5z'hÚ

6.

Az en adata
Eneedólv száma l tt J-20I4-P^- 19-00087-0000
DnsedéIv leiáratának időDontia 2022.07.3t
oEK szakvéleménv száma 1711/50/2014. DDO.

tuleidonos ad{Íai
cósnév \íE l A fox l'cszicid c}ánó es ljoÍgalnlazó Kft.
cím Il-5520 Szeqhalom. Kossuth u.8.
Telefon +36-ó6-371-1ó8
Fax +36-66-371- 168

E-mail infoametatox.hu



A KEF-26o3-4/20l4 iktatószámú határozat l. számú melléklete

7. A termék oszÍályozás. és címkezóse az l999l45/EK irányelv szerint:

os2Íálvozás A termék veszélves ke\'erék. Veszél'vicl: F. xi

VeszóIyiel(ek) és
szimbólun(ok)

l'űZveszé]\'(rs lrÍitativ

Kockázali mondat(ok)
Rl l Tűzveszélyes
R36 Szemizpató hatású

Biztonsági mondat(ok)

sU2 Elzáíva és gyermekek szárn a hozzÁférhetctlel helyen
taÍtandó
sl6 Gyújtófonástól távol tartandó l'ilos a dolrányzás
s25 Kerülnikell a szembejutást
s46 Len-velése esetén azonnal orvoshoz kell tbrdulni, az
edényt/csomagolóbttlkolatot és a címkét az oÍ\,osnak mcg kell
lr)utatni

A l25 n]l't n]cg nenr haladó mennyiségű ternréket tartaImazó csonragolási egységeken az R_ cs s'mondalokal ncm
kellfchüntehi'

8. A tcÍmék osztályozása és címkézése a CLP: l272l2o08lEK rcldelet szcrint*!

osztálvozás Tűzveszélyes folYadék 2. kateÍ]ória. szemirritáció 2' katcgória

Piktogram(ol()

GHS02. GI-IS07
Fitlvelmeztetésíck) Veszily
Figye|meztctó
mondat(ok)

H226 TüZveszélyes f'olyadék és góz.
H3l9 súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre
vonatkozó mondat(ok)

Pl02 Gyermekektól elzárva tartandó.
P210 Hőtől/szikútóI/nyílt lángtóyroüó felületektőI távol
tarta dó. Ti]os a dohányzás.
PJ05-P35l+PJJ8 SZIMBF KERÜLFs cselénI Több pcrcig
tartó óvatos öblités vízze\' Adott eseÍben a kontaktlencsék
eltávolítása. ha könnyen megoldható' Az öblítés fo|}'tatása.

P33?+P3l3l{a a szemiíritáció nem mú]ik cl| oNosi cllátást kell
kémi'

*20l5.06.0l-től kötcl€zően alkalmázandó
A l25 ml-t m€g nem háladó mennyisé_qű teÍmékel lanalmazó csomagolási egységeken a H- és P-mondatokar nem kell
leltünlehi'

9, Forgalmazási kategória: Ill. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer

l0. Eg},éb felhasz!álási előírások:

FelbaszDálói kö. IakossáEi felhasználók

Felhasználás helvc a szabadban taÍtózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére
iuttatandó



11.

A KEF-2603-4/2014 iktatószámú határozat l ' számú melléklete

csomagolás:

Fclhasználói kiir Kiszerclés egysége
Forgalomba kerülő
kiszere|és tömese

Lakossági mechadkus szótóÍ'ejjel el]át()tt
műanyag Ílakon

30.40.50 és 90 m]

12' Használatiutasítás:
l lasználat előtt a Í]akont alaposan rázzuk ÍéI!

^ 
készítméí}t csak a vérszívó ízeltláhÚlaknak kitett bőrfelületeken. vékony rétegben alkalmazzuk!

'l'aÍtsuk a flakont Íüggőlegese és a készitményt 20'25 cm távolságból pemlctezzük a védendő
biirÍélületrc. majd cgyenlctesen dörzsöljük szét. Az arcbóÍt _ a szem, száj és Íülek kömyékének
kihagyásával a kéZre szórt permettcl kell bekenni' Gyermekek kczelésekor először a saját
kczünkre fújjuk a készítménÍ, és így kcnjük be bórüket. A gycÍmekek kézfejét nc kezeljük!
A bőr1!lii]ctre kent készítmény a tilvilel vastagságától lüggően a szúrryogokat kb' 6. a kLLllancsokat
kb' 3-5 órán keresztiil tanja távol' A tcrmékel naponta csak l alkalommal hasznáUuk!

13. Fislelmeztetés:
csak a használati utasitás szerint alkalmazzuk! Ne használjuk zán térben, és ha a szabadból
bejövünk- a kczelt bőrfelületet szappanos vízzeltrrossuk lc'
A riasztószen 12 évcsnél kisebb gyennekek esetén ne alkalmazzuk. llasználat után mossunk kezet.
Kerülni kell a készítmény sze]Ítbe. oÍrba' szájba és nyílt scbbe töIlénő ker|ilését. Nc használjuk
sértilt vagy napégette bórön. Ha szcmbe jut' bő vízzel azonnal ki kel| öblítcni. Ál|ergiára hajlamos
cgyónek használat előtt kis bőIfelü]cten győZődjenck meg a készítmény áItalmatIanságáról' Akinek
bőre a készítmény hatására allergiás elváI(ozást (bőrpir. kiütés) mutat' annak azt bó. szappanos
vízzel azonnal le kcllmosniI

^ 
termék károsithatja a műszálas és bőrból készült anyagokat. a múan!agot- az óraüveget,

szemiiveget, valamint a 1!stett. lakkozott felületeket.
Elcimiszcrtő] elkülönítve. gyenÍlck által hozzá nem Íérhető helyen tárolandó.

l4. Elsőscgélynyúitásl
Eset|cges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell lbrdulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatnil

BeIég2és esctén:
.Be]égzés csetén vigyük a sérültet Íiiss levegőre.

Lenyelós esetén:
.Lenyelés esetén azonnal fordul.jon or'voshoz és mutassa meg a 1elmék dobozát' círnkéjét vagy
biztonsági adatlapját'

.Ne hánytassuk a betegct.

Allergiás bőrreakció jelentkezése esetén:
. 

^ 
bőÉ bő szappanos vízze] mossa le.

. A panasz huzamosabb Í'ennállása esetén fordu|jon szakorvoshoz'

szembe jutás esetén:
.A szemet tartsa nyitva és néhány pcrcen keresztül bő vízzel' óvatosan öblítse ki.
.Ha a szemben kontaktlcDcse van. azt távolitsa cl és Íblytassa a szem további öblítésél'
. Panasz jelentkezésekor fbrdLll ion szakorvoshoz.

3t4
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15. Eltarthatóság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban' szá.az, hűvös, max. 35oC hómérsékleten, sugárzó hőtől védett helyen
trírolva a gyírtástól számítva 2 évig hasznáiható fel. (A gyánás idejét az egy€di csomagolásokon fel
kell tüntetni!)
Élelmiszertől' italtól és takatmánytól elküIönítve, gyermekek álÍal hozzá nem felhető helyeÍ
trírolandó.

16. Hulladókkezelesl
.A kititült flakon a háztartási hulladékgyiijtőbe kidobható.
.Tilos a terméket folyóvízbe' csatomába, valamint talajbajuttatni.
.A kiömlött teméket fel kell itami erre alkalmas anyag8al (pl. száraz homok' forgács stb.).''

l1. Címkefelirat:

szukü szúlyog- és kullancsriasztó folyadék

Hatóanyaga: 23% N'N-dietil-meta-toluamid

Gyártja: METAToX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft, H-5520 szeghalom' Kossuth u. 8.

oTH engedélyszám: HU-20l 4-PA-l9-00087-0000

valanint, az Engedélyokirat következő pontjai: 5., 7' (vagy 8.), 9', 10'' 12.' 13'' 14'' 15' és 16.

Budapest' 20l4. április ''a0"
Dr. Paller Judit

mb. országos tisztifiiorvos
nevében kiadmányozza

-7 L-- \
Dr. Kovács Márt'

főosztál}.vezető
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