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Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn
MyggA Roll On

1.2. Innehavare av produktgodkännande
Namn och adress till
innehavaren av
produktgodkännandet

Namn

Jaico RDP nv

Adress

Venecoweg 26 9810 Nazareth Belgien

Godkännandenummer
3787

Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3)

SE-0005654-0000

Datum för godkännande

01/01/2015

Utgångsdatum för
godkännande

01/11/2023

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG

Tillverkarens adress

Benzstraße 25 71083 Herrenberg Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Benzstraße 25 71083 Herrenberg Tyskland

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet
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Verksamt ämne

23 - N,N-dietyl-meta-toluamid

Tillverkarens namn

Vertellus Performance Materials Inc.

Tillverkarens adress

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Förenta staterna

Tillverkningsställe(n)

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Förenta staterna

Verksamt ämne

23 - N,N-dietyl-meta-toluamid

Tillverkarens namn

Clariant Corporation

Tillverkarens adress

625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Förenta staterna

Tillverkningsställe(n)

625 E. Catawba Avenue NC 28120 Greensboro Belgien

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten
Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

N,N-dietyl-meta-toluamid

N,N-diethyl-m-toluamide

Verksamt ämne

134-62-3

205-149-7

20

64-17-5

200-578-6

33.64

Etanol (denaturerad)

2.2. Typ av formulering
AL - Övriga vätskor

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse

Brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarliga ögonskador.
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Skyddsangivelse

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
– Rökning förbjuden.
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

4. Godkänd användning

4.1 Bruksanvisning
Användning 1 - Insektsrepellent för användning på människa
Produkttyp
En exakt beskrivning av den
godkända användningen, om
det är relevant
Målorganism(er) (inklusive
utvecklingsstadium)

PT 19 - Avskräckande och tilldragande medel

Produkten får endast användas för att skydda människor mot mygg.

Culicidae (Aedes)-Stickmyggor-Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))
Culicidae (Anopheles)-stickmyggor-Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))
Culicidae (Culex pipiens)-Sydlig husmygga-Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))

Inomhus

Användningsområde
Utomhus
Utomhus och i välventilerade utrymmen inomhus.

Appliceringsmetod

Utstrykning Smörj sparsamt på hudområden som behöver skyddas.

Appliceringshastighet och
frekvens

1 ml/ 600 cm² - Bruksfärdig produkt. Högst 2 gånger per dag.

Användarkategori(er)

Allmänheten (icke yrkesmässig användning)
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Förpackningsstorlekar och
förpackningsmaterial

Flaska, Glas , 50 mL
Flaska, Plast: HDPE , 50 mL

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning
Se 5.1. Bruksanvisning

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder
Se 5. Allmänna villkor för användning

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller
indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda
miljön
Se 5. Allmänna villkor för användning

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är
specifika för denna användning
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för
produkten vid normala lagringsförhållanden
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

5. Allmänna villkor för användning
5.1. Bruksanvisning
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Produkten ger ett skydd på upp till 7 timmar mot flertalet vanliga myggarter.
Skyddet kan vara kortare för vissa tropiska arter, med ett genomsnittligt skydd på 4 timmar mot gulafebernmygga och 6 timmar mot
malariamygga.
Faktorer som temperatur, luftfuktighet och svettning kan påverka produktens effektivitet.
Smörj produkten sparsamt och jämt på de hudområden som behöver skyddas.
Applicera inte produkten i ansiktet. Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och skadad hud. Undvik att medlet kommer i kontakt med
livsmedel, plastmaterial och lackerade ytor.
Använd endast produkten utomhus eller i välventilerade utrymmen inomhus.
Använd produkten högst 2 gånger per dag. Produkten får inte användas på barn under 13 år.
Om det behövs, smörj in medlet på nytt efter simning, bad eller då effektiviteten minskar.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

-

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för
första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön
-

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning
Återanvänd inte förpackningen och undvik direkta utsläpp i miljön.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala
lagringsförhållanden
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvara produkten i ett torrt utrymme, skyddat från direkt solljus.
Håll förpackningen väl tillsluten.
5 års lagringshållbarhet.

6. Övrig information
Registreringsnummer 3787.
Behörighetsklass 3.
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