Summary of product characteristics for a biocidal product
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Administrative information

1.1. Trade names of the product
Brodifacoum Paste

1.2. Authorisation holder
Name

Detia Freyberg GmbH

Address

Dr.-Werner-Freyberg-Str.11 69514 Laudenbach Germany

Name and address of the
authorisation holder

Authorisation number
1769-4

R4BP 3 asset reference
number

BG-0009659-0000

Date of the authorisation

05/02/2014

Expiry date of the
authorisation

31/08/2020

1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products

Name of the manufacturer

I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.a.

Address of the manufacturer

Via Nona Strada 57 Z.I. Padova Italy

Location of manufacturing
sites

Via Nona Strada 57 Z.I. Padova Italy

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)
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Active substance

11 - Brodifacoum

Name of the manufacturer

Activa S.r.l,

Address of the manufacturer

via Feltre № 32 20132 Milano Italy

Location of manufacturing
sites

via Feltre № 32 20132 milano Italy

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product
Common name

IUPAC name

Function

CAS number

EC number

Content (%)

Brodifacoum

3-[3-(4'-bromobiphenyl4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro 1-napthyl]-4hydroxycoumarin

Active Substance

56073-10-0

259-980-5

0.005

2.2. Type of formulation
PA - Paste

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements

Precautionary statements

4. Authorised use(s)

18/11/2018

SUMMARY OF PRODUCT
CHARACTERISTICS

2

4.1 Use description
Use 1 - rodenticides
Product type

PT14 - Rodenticides (Pest control)

Where relevant, an exact
description of the authorised
use
Биоцид като готова за употреба родентицидна
примамка под формата на паста, за контрол числеността на синантропни гризачи:
домашната мишка (Mus musculus), сив плъх (Rat t us norvegicus ),
черен плъх (Rat t us rattus).

Може да се използва вътре и около
жилищни и индустриални сгради (включително складове и трюмове на кораби),
къщи
и дворовете около тях, мазета, гаражи, сервизни помещения.

Target organism(s) (including
development stage)

Mus musculus-Rats-Adults

Indoor

Field(s) of use
Outdoor
Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка под формата на паста, за
контрол числеността на синантропни гризачи: домашната мишка (Mus musculus),
сив плъх (Rattus norvegicus), черен плъх (Rattus rattus).
Може да се използва вътре и около жилищни и индустриални сгради (включително
складове и трюмове на кораби), къщи и дворовете около тях, мазета, гаражи,
сервизни помещения.

Application method(s)

In bait boxes -

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се
поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по
начин, който свежда до минимум риска от
случайно поглъщане на биоцида
от деца и нецелеви животни. Кутиите трябва да са снабдени с
маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се
отварят, повреждат или преместват.

Application rate(s) and
frequencies

За домашна мишка - две опаковки по 20 g (40 g) на 100 m2. - -

Category(ies) of users

Professional
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General public (non-professional)

Pack sizes and packaging
material
Професионална употреба:

Опаковки от 5kg , 10 kg, 20kg и 25 kg.

(съдържащи готова примамка в сашета
от ядлива хартия по 20 g).

Масова
употреба:

40 g, 60 g, 100 g, 160 g, 200 g, 260 g, 500 g и 1 kg.

(съдържащи готова примамка в сашета
от ядлива хартия по 20g).

4.1.1 Use-specific instructions for use

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid
instructions and emergency measures to protect the environment
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4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its
packaging

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product
under normal conditions of storage

5. General directions for use
5.1. Instructions for use

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се
поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по
начин, който свежда до минимум риска от
случайно поглъщане на биоцида
от деца и нецелеви животни. Кутиите трябва да са снабдени с
маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се
отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи
зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно
предпочитат. При професионална употреба, третираните
територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от
отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се
проверяват и презареждат, ако са
изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт
на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида
при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до
примамката на деца, птици и нецелеви животни, особено за кучета, котки, прасета
и домашни птици.
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5.2. Risk mitigation measures

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се
поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по
начин, който свежда до минимум риска от
случайно поглъщане на биоцида
от деца и нецелеви животни. Кутиите трябва да са снабдени с
маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се
отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи
зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно
предпочитат. При професионална употреба, третираните
територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от
отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се
проверяват и презареждат, ако са
изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт
на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида
при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до
примамката на деца, птици и нецелеви животни, особено за кучета, котки, прасета
и домашни птици.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency
measures to protect the environment
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Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се
поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по
начин, който свежда до минимум риска от
случайно поглъщане на биоцида
от деца и нецелеви животни. Кутиите трябва да са снабдени с
маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се
отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи
зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно
предпочитат. При професионална употреба, третираните
територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от
отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се
проверяват и презареждат, ако са
изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт
на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида
при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до
примамката на деца, птици и нецелеви животни, особено за кучета, котки, прасета
и домашни птици.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging
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Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се
поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по
начин, който свежда до минимум риска от
случайно поглъщане на биоцида
от деца и нецелеви животни. Кутиите трябва да са снабдени с
маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се
отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи
зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно
предпочитат. При професионална употреба, третираните
територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от
отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се
проверяват и презареждат, ако са
изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт
на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида
при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до
примамката на деца, птици и нецелеви животни, особено за кучета, котки, прасета
и домашни птици.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage
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Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се
поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по
начин, който свежда до минимум риска от
случайно поглъщане на биоцида
от деца и нецелеви животни. Кутиите трябва да са снабдени с
маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се
отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи
зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно
предпочитат. При професионална употреба, третираните
територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от
отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се
проверяват и презареждат, ако са
изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт
на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида
при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до
примамката на деца, птици и нецелеви животни, особено за кучета, котки, прасета
и домашни птици.

6. Other information
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