Souhrn vlastností biocidního přípravku
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OFF!® spray
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Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku
OFF!® spray
Autan® Protect spray
OFF!® Protect spray
Diffusil® repelent spray
OFF!® Family Care spray
Autan® Family Care spray
Autan® spray

1.2. Držitel povolení
Jméno (název)

S.C. Johnson s.r.o.

Adresa

Radlicka 519-16 150 00 Praha 5 Česká republika

Jméno (název) a adresa
držitele povolení

Číslo povolení
CZ-0011379-0000

Referenční číslo záznamu v
registru R4BP 3

CZ-0011379-0000

Datum udělení povolení

02/08/2017

Datum skončení
platnosti povolení

20/02/2027

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce

Colep CCL Polska SP. ZO. O.

Adresa výrobce

UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polsko

Umístění výrobních závodů

UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polsko
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Název výrobce

Oy Transmeri Logistics Ab

Adresa výrobce

Kisällintie 13 01730 Vantaa Finsko

Umístění výrobních závodů

Kisällintie 13 01730 Vantaa Finsko

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

23 - N,N-diethyl-m-toluamid

Název výrobce

Vertellus Performance Materials Inc

Adresa výrobce

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Spojené státy

Umístění výrobních závodů

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Spojené státy

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product
Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

N,N-diethyl-m-toluamid

N,N-diethyl-m-toluamide

účinná látka

134-62-3

205-149-7

15.017

2.2. Typ složení přípravku
AE - Dávkovač aerosolu
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3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení
Standardní věty
o nebezpečnosti

Extrémně hořlavý aerosol.
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

Pokyny pro bezpečné
zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. – Zákaz kouření.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
Chraňte před slunečním zářením.Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití
Použití 1 - Neprofesionální použití
Typ přípravku
V případě potřeby uveďte
přesný popis povoleného
použití
Cílový organismus (cílové
organismy) (včetně vývojového
stadia)

Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)
Ochrana zdraví
Repelentní přípravek k přímému použití na bázi alkoholu s účinnou látkou DEET k aplikaci
formou aerosolového rozprašovače. Určeno pro použití širokou veřejností.
Culicidae:-komáři-Dospělci|Hmyz, savci (například hlodavci)

Vnitřní

Oblast použití
Venkovní
Použití v interiérech (dobře větrané prostory)
Použití v exteriérech

Metoda(y) aplikace

Stříkání Repelent proti komárům. Až 6 hodin po použití odpuzuje komáry, kteří mohou přenášet
žlutou zimnici, horečku dengue a západonilskou horečku.

Aplikační dávka(y) a četnost
aplikací

1 g přípravku na 645 cm2 - 100 Neaplikujte vícekrát než 2x za 24 hodin, vyhněte se nadměrnému používání.
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Kategorie uživatelů

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový
materiál

hliníková aerosolová nádobka o objemu 50 ml, 65 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml a 250 ml

4.1.1 Návod k danému způsobu použití
Před použitím dobře protřepejte. Nádobku držte zpříma, 15–20 cm od pokožky. Trysku namiřte směrem k povrchu, který budete
ošetřovat. Nastříkejte rovnoměrně pomalým pohybem, po dobu 1 sekundy, na odhalenou pokožku v těchto oblastech:
Dospělí: ruce, obličej, krk, předloktí a horní část chodidel.
Děti starší 2 let včetně: obličej, krk, horní část chodidel.

Nepoužívejte pro děti mladší 2 let.
Při použití na obličej: nastříkejte na ruce dospělého a poté rozetřete po tváři dospělého nebo dítěte. Vyhněte se očím a ústům.
Nenanášejte na ruce dětí mladších než 12 let.
Nepoužívejte pod oblečením.
Nevdechujte aerosoly.
Po návratu do interiéru si umyjte ošetřenou pokožku mýdlem a vodou.
Používejte pouze v exteriérech nebo v dobře větraných prostorách.
Před jídlem a po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku.
Doporučujeme, aby všechny části neošetřené pokožky, byly zakryty oblečením a nemohlo dojít k jejich pokousání/pobodání
hmyzem.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu dětí.
Uchovávejte mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.
Je určený na neprofesionální použití.
Udržujte mimo dosah zdroje tepla a vznícení.
Vyhýbejte se kontaktu s očima a ústy.
Nepoužívejte u dětí do 2 let.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první
pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Pokyny pro první pomoc:
Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa
vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře.
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4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nekontaminujte vodní plochy nebo vodní toky chemikáliemi nebo jejich obaly.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Přípravek a jeho obal musí být zlikvidován bezpečným způsobem.
Nevylévejte do kanalizace.
Prázdný obal znovu nepoužívejte.

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek
skladování pro daný způsob použití
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
Chraňte před mrazem.
Skladujte v původním obalu.
Maximální doba skladování 2 roky.

5. Obecná pravidla pro používání
5.1. Pokyny pro používání
Viz. povolená použití.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika
Viz. povolená použití.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první
pomoc a naléhavé případy
Viz. povolená použití.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu
Viz. povolená použití.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách
skladování
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Viz. povolená použití.

6. Další informace
Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace
je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
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