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Haldusteave

1.1. Toote kaubanduslikud nimetused
toidukoi püünis

1.2. Loaomanik
Nimi

Fr. Kaiser GmbH

Aadress

Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Saksamaa

Loaomaniku nimi ja aadress

Loa number
AT/2015/Z/00253/19

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande
viitenumber

EE-0012380-0000

Loa andmise kuupäev

02/07/2015

Loa kehtivusaja
lõppkuupäev

30/06/2025

1.3. Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi

Aeroxon Insect Control GmbH

Tootja aadress

Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Saksamaa

Tootmiskohtade asukoht

Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Saksamaa

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)
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Toimeaine

58 - (Z,E)-tetradeka-9,12-dienüülatsetaat

Tootja nimi

Bedoukian Research Inc

Tootja aadress

21 Finance Drive CT 06810 Danbury Ühendriigid

Tootmiskohtade asukoht

21 Finance Drive CT 06810 Danbury Ühendriigid

2. Toote koostis ja olek

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed
Tavanimetus

IUPAC nimetus

(Z,E)-tetradeka-9,12dienüülatsetaat

Funktsioon

CAS number

Toimeaine

30507-70-1

EÜ number

Sisaldus (%)
100

2.2. Oleku kirjeldus
AL - Muu vedelik

3. Ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Hoiatuslaused

4. Lubatud kasutusala(d)
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4.1 Kasutusala kirjeldus
Kasutusala 1 - Feromoon-liimpüünis koide kõrvaldamiseks paaritumise takistamise teel.
Tooteliik

Tooteliik 19 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala
täpne kirjeldus

Ühe kapi või väikese toa kohta kasutage 1 püünist. Suurematesse tubadesse paigutage 2
püünist. Püüniseid tuleb kontrollida vähemalt kord nädalas ja välja vahetada 6 nädala järel
või kui need on koidega kaetud.

Sihtorganism(id) (sh
arengujärgus)

Pyraloidea: Plodia interpunctella-Lõuna-aidaleedik-Täiskasvanud |Putukad, imetajad (nt.
närilised)

Sisetingimustes

Kasutuskoht
Kasutusvalmis toodet kasutatakse siseruumides või kappides, kus hoitakse pakendatud
toitu või toiduaineid.

Kasutusmeetod(id)

Ladustatud toote kaitsmine /Toidu kaitsmine Toimeainet sisaldavad püünised kinnitatakse tubadesse või kappi, kus hoitakse pakitud
toitu või toiduaineid.

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise
sagedus

Kasutatakse 1 püünist kapi või väikese toa kohta või 2 püünist suure toa kohta.
Maksimaalne annus sõltub toimeaine kogusest igal püünisel (2 mg). - 100 Ajastamine: preventiivne või kahjurite ilmumisel.
Arv: püüniseid tuleb kontrollida vähemalt kord nädalas ja välja vahetada 6 nädala järel
või kui need on koidega kaetud.

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja
Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)

Pakendi suurused ja
pakendimaterjal

Karp - Paber, papp - pakend sisaldab 2 püünist

4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid
Toode "toidukoi püünis" koosneb papist, millele on kantud feromoone ja mis on kaetud kleepuva liimiga. Püünis kinnitatakse
tugevale alusele tagaküljel oleva kleeplindi abil. Seejärel eemaldatakse silikoonpaber kleepuvalt liimikihilt toote esiküljel, et püünist
aktiveerida.
Toitu või sööta tuleb hoida tihedalt suletud anumates (klaasist võiplastikust).

4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Vältida kokkupuutumist tootega (kleeplint).
Mitte visata kanalisatsiooni/maapinnale või põhjavette.
Mitte kasutada kohtades, kus hoitakse pakendamata toitu või sööta.
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4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja
keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.
Tulenevalt biotsiidi (toimeaine kandjal (papil)) kasutamisest ja doseeritavast kogusest otsest või kaudset mõju inimese tervisele ei
ole ette näha, kui biotsiidi kasutatakse ettenähtud viisil.
Pärast nahale sattumist: pesta kohe vee ja seebiga ning loputada põhjalikult. Kui nahaärritus ei kao, pöörduda arsti poole.
Pärast silma sattumist: loputada avatud silma mitu minutit voolava vee alla. Kui sümptomid ei kao, pöörduda arsti poole.

4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutatud toodet võib visata olmeprügi hulka.

4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes
ladustamistingimustes.
Hoida jahedas ja kuivas kohas. Kõlblikkusaeg: 4 aastat.

5. Üldised kasutamisjuhised
5.1. Kasutusjuhendid
Toode "toidukoi püünis" koosneb papist, millele on kantud feromoone ja mis on kaetud kleepuva liimiga. Püünis kinnitatakse
tugevale alusele tagaküljel oleva kleeplindi abil. Seejärel eemaldatakse silikoonpaber kleepuvalt liimikihilt toote esiküljel, et püünist
aktiveerida.
Toitu või sööta tuleb hoida tihedalt suletud anumates (klaasist võiplastikust).

5.2. Riskivähendamismeetmed
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Vältida kokkupuutumist tootega (kleeplint).
Mitte visata kanalisatsiooni/maapinnale või põhjavette.
Mitte kasutada kohtades, kus hoitakse pakendamata toitu või sööta.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja
keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras
Tulenevalt biotsiidi (toimeaine kandjal (papil)) kasutamisest ja doseeritavast kogusest otsest või kaudset mõju inimese tervisele ei
ole ette näha, kui biotsiidi kasutatakse ettenähtud viisil.
Pärast nahale sattumist: pesta kohe vee ja seebiga ning loputada põhjalikult. Kui nahaärritus ei kao, pöörduda arsti poole.
Pärast silma sattumist: loputada avatud silma mitu minutit voolava vee alla. Kui sümptomid ei kao, pöörduda arsti poole.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Kasutatud toodet võib visata olmeprügi hulka.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

18/11/2018

TOOTE OMADUSTE KOKKUVÕTE

4

Hoida jahedas ja kuivas kohas. Kõlblikkusaeg: 4 aastat.

6. Muu teave
Pole määratletud
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