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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei
Antiblu Select 3787

1.2. Engedélyes
Név

Lonza Cologne GmbH

Cím

Nattermannallee 1 50829 Cologne Németország

Az engedélyes neve és címe

Engedélyszám
HU-2017-MA-8-00198-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

HU-0017707-0000

Az engedélyezés dátuma

07/06/2012

Az engedély léjáratának
dátuma

31/03/2020

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

Lonza Cologne GmbH

A gyártó címe

Nattermannallee 1 50829 Köln Németország

Gyártási helyek

Leeds Road HD2 1YU Huddersfield Egyesült Királyság

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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Hatóanyag

51 - Tebukonazol

A gyártó neve

Lanxess Deutschland GmbH

A gyártó címe

D-51369 Leverkusen Németország D-51369 Leverkusen Németország

Gyártási helyek

Bayer Corp, mezőgazdasági részleg MO 64120-0013 Kansas City Egyesült Államok

Hatóanyag

48 - 1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)

A gyártó neve

LANXESS Deutschland GmbH

A gyártó címe

D-51369 D-51369 Leverkusen Németország

Gyártási helyek

Syngenta Crop Protection AG CH - 1870 Monthey Svájc

Hatóanyag

39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)

A gyártó neve

ISP (Troy Chemical)

A gyártó címe

Industriepark 23 D-56593 Horhausen Németország

Gyártási helyek

Industriepark 23 D-56593 Horhausen Németország

Hatóanyag

48 - 1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)

A gyártó neve

Janssen PMP, a Janssen Pharmaceutical vállalat részlege

A gyártó címe

Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium

Gyártási helyek

Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Ltd. North Area of Dongsha Chem-Zone,
Zhangjiagang 215600 Jiangsu Kína

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ
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Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Tebukonazol

1-(4-chlorophenyl)-4,4dimethyl-3-(1,2,4-triazol1-ylmethyl)pentan-3-ol

Hatóanyag

107534-96-3

403-640-2

2

1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4propil-1,3-dioxolán-2il]metil]-1H-1,2,4-triazol
(Propikonazol)

Hatóanyag

60207-90-1

262-104-4

4

3-jód-2-propinilbutilkarbamát (IPBC)

Hatóanyag

55406-53-6

259-627-5

7.915

2.2. Az előállítás típusa
Vizes alapú koncentrátum

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Súlyos szemkárosodást okoz.
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén vagy meg kell adni az összes érintett
szervet, ha ismertek: károsíthatja a szerveket .
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

A gőzök belélegzése tilos.
Védőkesztyű használata kötelező.
HA BŐRRE KERÜL:Lemosás bő szappanos vízzel.
Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:Orvosi ellátást kell kérni.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott
esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Azonnal forduljon orvoshoz.
A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

28/05/2019

ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

3

4.1 A felhasználás leírása
Felhasználás 1 - Faanyagok gombák elleni ipari védelme
Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószerek)

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Kizárólag frissen fűrészelt/kivágott vagy ki nem száradt faanyag ideiglenes favédelmére,
a faanyagot elszínező gombák és felületi penész ellen használható. Az e termékkel kezelt
faanyag a 2. és a 3. felhasználási osztály (azaz a talajjal nem érintkező, és az időjárásnak
folyamatosan kitett, vagy attól védett, de gyakori nedvességnek kitett faanyag) esetében
alkalmazható.

Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Gombák:-Fungi-Gombafonalak|Gombák

Beltéri

Felhasználási terület
Kültéri
Egyéb
Kizárólag frissen fűrészelt/kivágott vagy ki nem száradt faanyag védelmére, a
faanyagot elszínező gombák és felületi penész ellen használható a 2. és 3.
felhasználási osztályban

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: bemerítés -

Öntés -

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

A használatra kész termék 15 l/m3 mennyiségben alkalmazandó. - 1.5 Egyszeri alkalmazás

A koncentrált termék (vízzel történő) hígítási aránya a következő:
A csomag: 0,2%–1,5%
B csomag: 0,3%–0,9%

A használatra kész termék 15 l/m3 mennyiségben alkalmazandó. - 1.5 Egyszeri alkalmazás
A koncentrált termék (vízzel történő) hígítási aránya a következő:
A csomag: 0,2%–1,5%
B csomag: 0,3%–0,9%

Felhasználói kör

Ipari

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

IBC (konténer), Műanyag: HDPE , 1000 l
IBC (konténer), Műanyag: HDPE , 200 l
IBC (konténer), Műanyag: HDPE , 25 l

1000 literes, nagy sűrűségű polipropilénből készült ipari ömlesztettáru-tárolók – felülről
tölthető, felső zárral, alsó lefolyószeleppel.
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200 literes, nagy sűrűségű polipropilénből készült tartályok – függőlegesen álló
hengeres tartályok, két felső csavarmenetes dugóval.
25 literes, nagy sűrűségű polipropilénből készült ipari ömlesztettáru-tárolók –
függőlegesen álló, négyszögletes, lekerekített szélű polykeg hordók, egy felső
csavarmentes dugóval.

N/A

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások
Az A csomagot hígítsuk vízzel, majd adjuk hozzá a B csomag tartalmát, hogy az A csomag végkoncentrációja 0,2-1,5%, a B
csomagé 0,3-0,9% közötti legyen. Ne keverjük közvetlenül, víz nélkül az A és B csomag tartalmát.

A felfűrészelt faanyag felületét a fűrészportól tisztítsuk meg.

A kezelt faanyag nem használható olyan körülmények között, ahol érintkezik a talajjal vagy folyamatosan ki van téve nedvesség
hatásának, illetve állandóan érintkezik édesvízzel vagy tengervízzel.
Az engedélyezés feltételeként az engedély tulajdonosa biztosítja, hogy az alkalmazás helyszínén lévő felhasználókat részletes, a
termék felhasználásának helyszínéül szolgáló ipari terület jellegzetességeit figyelembe vevő használati útmutatással látják el.
A felhordási eljárásoknak zárt területen, illetve folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú, a szétfolyás megelőzésére szolgáló gáttal
körülvett, valamint visszanyerési rendszerrel (pl. gyűjtőtartállyal) ellátott helyen kell zajlaniuk.
A frissen kezelt faanyagot fedett és a folyadékot át nem eresztő aljzatburkolattal ellátott helyen kell tárolni a termék talajba vagy
vízbe való közvetlen kikerülésének megelőzése, illetve az esetlegesen kifolyt faanyagvédő szer összegyűjtésének lehetővé tétele
érdekében.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések
Étkezés előtt és a termék használatát követően mossa meg kezét és a szernek kitett bőrfelületet.
A 3-jodo-2-propinil-butilkarbamát olyan karbamát vegyület, amely enyhe kolinészteráz-gátló hatást fejt ki. Ne használja abban az
esetben, ha orvosi javallatra kerülnie kell a kolinészteráz-gátló vegyületekkel való érintkezést.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések
A csomag
Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel azonnal öblítse le. Tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.
Szembe kerülés esetén: A szer szembe kerülése esetén bő vízzel azonnal öblítse ki a szemet, és öblögesse néhány percen
keresztül.
A szem alapos kiöblítését a szemhéjakat felemelve végezze. Azonnal forduljon orvoshoz.
Lenyelés esetén: Ne hánytasson; az érintett személlyel itasson 2–3 dl (egy pohár) vizet. Eszméletét vesztett személynek soha ne
adjon semmit szájon át.
Azonnal forduljon orvoshoz.
Belélegzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Óvja a kihűléstől, és helyezze nyugalmi testhelyzetbe. Szabálytalan
vagy leállt légzés esetén hozzáértő személy alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Súlyos vagy hosszan tartó tünetek esetén
forduljon orvoshoz. Az eszméletét vesztett személy számára biztosítsa a szabad légutakat, helyezze olyan testhelyzetbe, amelyben
visszanyerheti eszméletét, majd azonnal forduljon orvoshoz.
Baleset vagy rossz közérzet esetén azonnal forduljon orvoshoz (lehetőség szerint mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a
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termék címkéjét).
Környezetvédelmi óvintézkedések:
Amennyiben biztonságosan megtehető, tömítse el a szivárgás forrását.
A környezetszennyezés elkerülése érdekében használjon megfelelő tárolóedényt (S 57).
Amennyiben valamely faárukezelő telepen a szer kifolyna, kövesse a telep katasztrófavédelmi eljárásait.
Amennyiben elkerülhetetlen a vízelvezető rendszer vagy valamely vízfolyás szennyeződése, azonnal értesítse az illetékes
hatóságokat.
B csomag
Bőrrel való érintkezés esetén: Haladéktalanul távolítsa el a szennyezett ruhadarabokat, és az érintett bőrfelületet mossa le bő vízzel.
Ezt követően mossa meg szappannal és vízzel. Tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.
Szembe kerülés esetén: A szer szembe kerülése esetén bő vízzel azonnal öblítse ki a szemet, és öblögesse néhány percen
keresztül. A szem alapos kiöblítését a szemhéjakat felemelve végezze. Azonnal forduljon orvoshoz.
Lenyelés esetén: Ne hánytasson; az érintett személlyel itasson 2–3 dl (egy pohár) vizet. Eszméletét vesztett személynek soha ne
adjon semmit szájon át.
Azonnal forduljon orvoshoz.
Belélegzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Óvja a kihűléstől, és helyezze nyugalmi testhelyzetbe. Szabálytalan
vagy leállt légzés esetén hozzáértő személy alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Súlyos vagy hosszan tartó tünetek esetén
forduljon orvoshoz. Az eszméletét vesztett személy számára biztosítsa a szabad légutakat, helyezze olyan testhelyzetbe, amelyben
visszanyerheti eszméletét, majd azonnal forduljon orvoshoz.
Baleset vagy rossz közérzet esetén azonnal forduljon orvoshoz (lehetőség szerint mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a
termék címkéjét).
Környezetvédelmi óvintézkedések:
Amennyiben biztonságosan megtehető, tömítse el a szivárgás forrását.
A környezetszennyezés elkerülése érdekében használjon megfelelő tárolóedényt (S 57).
Amennyiben valamely faárukezelő telepen a szer kifolyna, kövesse a telep katasztrófavédelmi eljárásait.
Amennyiben elkerülhetetlen a vízelvezető rendszer vagy valamely vízfolyás szennyeződése, azonnal értesítse az illetékes
hatóságokat.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások
Ne szennyezze a talajt, talajvizet és a felszíni vizeket a termékkel és csomagolásával.
A maradékot vagy a kiömlött faanyagvédő szert (beleértve a felitatáshoz használt fűrészport vagy homokot, az esetlegesen
szennyeződött és összegyűjtött környezeti közeggel együtt) veszélyeshulladék-égetőbe vagy a helyi veszélyeshulladék-gyűjtő
telepre kell szállítani. Az üres tárolóedények veszélyes hulladéknak minősülnek; ártalmatlanításuk a hulladékkezelési jogszabályok,
illetve a helyi hulladékgazdálkodási terv előírásai szerint történjen. Tájékozódjon a nagyméretű üres tartályok újrahasznosításának
lehetőségeiről.
A hulladékká vált faanyagvédőszer azonosító kódja: EWC 03 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer
A hulladékká vált csomagolóanyag azonosító kódja: EWC 15 01 10*veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladék
Lehetőség szerint hasznosítsa a termék maradványanyagait.
A kiömlött anyagot itassa fel.
Helyezze megfelelő tárolóedénybe.
Zárja le és címkézze fel a tárolóedényt.
A szennyezett anyagot a későbbi ártalmatlanítás céljából szállítsa biztonságos helyre.
A szennyezett anyagok és hulladékok eltávolításához és ártalmatlanításához vegyen igénybe szakértői tanácsadást.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett
Eredeti edényzetében, szorosan lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző, jogosulatlan felnyitás ellen védett helyen, élelmiszertől, italtól
és takarmánytól elzárva tárolandó.
Eltarthatóság: 24 hónap

5. Általános használati utasítás
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5.1. Használati utasítások
Lásd a használati utasítást az engedélyezett felhasználásoknál

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések
Lásd az engedélyezett felhasználásokat

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések
Lásd az engedélyezett felhasználásokat

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások
Lásd az engedélyezett felhasználásokat

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Lásd az engedélyezett felhasználásokat

6. Egyéb információk
A 3. pontban (Figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatok) csak az A csomag besorolása található! Mindkét
csomag besorolása a következők szerint történik:

A csomag
Piktogramok: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
Figyelmeztetés: Veszély!
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz
H373 - Ismétlődő vagy hosszabb belélegzéses expozíció esetén károsíthatja a szerveket
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P260 - A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P333 + 313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P363 - A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni
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P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

B csomag
Piktogramok: GHS05, GHS07, GHS09
Figyelmeztetés: Veszély!
H302 - Lenyelve ártalmas
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz
H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P260 - A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301 + 330 + 331 - LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni
P303 + 361 + 353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A
bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

A termék A és B csomagja címkéinek tartalmaznia kell a következő elemeket:
A termék kereskedelmi neve
Hatóanyagai és metrikus egységben kifejezett koncentrációjuk
A formuláció típusa
Engedélytulajdonos neve, címe és engedélyszám
Gyártó
Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: (+36-80) 201-199
Ezen összefoglaló következő pontjai: 3.2 (címkézés az A és B csomagnál releváns módon), 4.1 (a csomagolási méretekre és
anyagokra vonatkozó pontok kivételével), 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5.
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