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Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums
OFF! Active Aerosols
Off! Family Care Spray
Autan Family Care Spray

1.2. Atļaujas turētājs
Nosaukums

SC Johnson Europe Sàrl

Adrese

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Šveice

Atļaujas turētāja nosaukums
un adrese

Atļaujas numurs
LV/2017/MR/011

Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3)

LV-0011137-0000

Atļaujas piešķiršanas datums

22/05/2017

Atļaujas derīguma
termiņš

20/02/2027

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Colep CCL Polska SP. ZO. O.

Ražotāja adrese

UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polija

Ražotnes atrašanās vieta

UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)
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Aktīvā viela

23 - N,N-dietil-meta-toluamīds

Ražotāja nosaukums

Vertellus Performance Materials Inc

Ražotāja adrese

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Amerikas Savienotās Valstis

Ražotnes atrašanās vieta

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Amerikas Savienotās Valstis

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu
Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

N,N-dietil-meta-toluamīds

N,N-diethyl-m-toluamide

Aktīvā viela

134-62-3

205-149-7

15.017

2.2. Preparatīvais veids
AE - Aerosola izsmidzinātājs

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt

Drošības prasību apzīmējumi

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz
iepakojuma vai etiķetes.
Sargāt no bērniem.
Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.
Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem
aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt.
Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.
Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.
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Aizsargāt no saules gaismas.Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C /122°F.

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts
tabula. Lietojums 1 - Neprofesionāla
Produkta veids(-i)
Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts
Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

19 pv - Repelenti un atraktanti

VII.2 2 Veselības aizsardzība

Culicidae:-Mosquitoes-Pieauguši|Insekti, zīdītāji (piem., grauzēji)

Iekštelpas

Lietošanas joma (-s)
Ārpus telpām
IV.1 Iekštelpu (well ventilated)
IV.2 Ārtelpu

Lietošanas metode(-es)

Apsmidzināšana Nekavējoties atbaida odus, kas var pārnēsāt dzelteno
kaiti, tropu drudža vīrusu un Rietumnīlas vīrusu, līdz pat 6 tundu garumā
ar vienu uzklāšanas reizi.

Lietošanas deva(-as) un
biežums

Uzklājiet 1 g produkta uz 645 cm2. - 0% Nelietojiet vairāk kā divas reizes 24 stundu laikā.

Lietotāju kategorija(-as)

Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)

Iepakojuma izmēri un materiāls

100 mL Alumīnija aerosols

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

22/03/2019

PRODUKTA APRAKSTS

3

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:
Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi sakratiet. Turiet flakonu taisni, 15–20 cm attālumā no ādas, vēršot uz apsmidzināmo zonu.
Izsmidziniet vienmērīgi, aptuveni 1 sekundi lēnām virzot no viena sāna uz otru, uz kailas ādas šādās zonās:
Pieaugušie: Rokas, seja, kakls, apakšdelmi un pēdu virspuse.
2 un vairāk gadus veci bērni: Seja, kakls un pēdu virspuse.
Nav paredzēts bērniem jaunākiem par 2 gadu vecumu.
Sejai: uzsmidziniet uz pieaugušā plaukstas un nelielā daudzumā uzklājiet uz pieaugušā vai bērna sejas, izvairoties no iekļūšanas
acīs un mutē.
Neuzklājiet uz rokām bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem.
Neizmantojiet zem apģērba.
Neieelpot smidzinājumu.
Atgriežoties iekštelpās, nomazgājiet apsmidzināto ādu ar ziepēm un ūdeni.
Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
Pirms ēdienreizēm un pēc produkta lietošanas nomazgājiet rokas.
Iesakām uz neapstrādātajām ādas zonām uzvilkt apģērbu, lai ierobežotu dzelošu kukaiņu piekļuvi

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:
Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi sakratiet. Turiet flakonu taisni, 15–20 cm attālumā no ādas, vēršot uz apsmidzināmo zonu.
Izsmidziniet vienmērīgi, aptuveni 1 sekundi lēnām virzot no viena sāna uz otru, uz kailas ādas šādās zonās:
Pieaugušie: Rokas, seja, kakls, apakšdelmi un pēdu virspuse.
2 un vairāk gadus veci bērni: Seja, kakls un pēdu virspuse.
Nav paredzēts bērniem jaunākiem par 2 gadu vecumu.
Sejai: uzsmidziniet uz pieaugušā plaukstas un nelielā daudzumā uzklājiet uz pieaugušā vai bērna sejas, izvairoties no iekļūšanas
acīs un mutē.
Neuzklājiet uz rokām bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem.
Neizmantojiet zem apģērba.
Neieelpot smidzinājumu.
Nelietojiet vairāk kā divas reizes 24 stundu laikā un izvairieties no pārdozēšanas.
Atgriežoties iekštelpās, nomazgājiet apsmidzināto ādu ar ziepēm un ūdeni.
Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
Sargāt no bērniem.
Glabājiet produktu drošā vietā.
Pirms ēdienreizēm un pēc produkta lietošanas nomazgājiet rokas.
Sargāt no uguns - Nesmēķēt.
Izvairieties no nokļūšanas uz pārtikas, ēšanas piederumiem un virsmām, kuras ir saskarē ar ēdienu.
Iesakām uz neapstrādātajām ādas zonām uzvilkt apģērbu, lai ierobežotu dzelošu kukaiņu piekļuvi.

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo
ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides
aizsardzībai
Pirmās palīdzības pasākumi:
Norīšana: Ja esat norijis produktu, neizraisiet vemšanu, bet nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību un uzrādiet šo iepakojumu
vai etiķeti. Izskalojiet muti ar ūdeni. Ja simptomi nepāriet, sazinieties ar ārstu.

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma
drošu iznīcināšanu
Nedrīkst piesārņot ūdensteces vai ūdenstilpes ar produktu vai izlietotu iepakojumu.
Atbrīvojieties no produkta/ epakojuma kā sadzīves atkritumiem saskaņā ar nacionālo likumdošanu”;.
No šī produkta un tā iepakojuma jāatbrīvojas drošā veidā.
Aizliegts izliet kanalizācijā.
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Neizmantojiet iepakojumu atkārtoti.

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks
parastos glabāšanas apstākļos
Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50° C.
Sargiet no sala.
Glabāt oriģinālajā iepakojumā.
Glabāšanas laiks 2 gadi.

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu
5.1. Lietošanas instrukcija

Skatiet licencētais lietošanas veids

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Skatiet licencētais lietošanas veids

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas,
un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
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Skatiet licencētais lietošanas veids

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet licencētais lietošanas veids

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Skatiet licencētais lietošanas veids

6. Cita informācija
N,N-dietil-meta-toluamīdu
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