A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve:

Termék típusa(i):

Byebirds Ivory galambriasztó

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)
19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei
Byebirds Ivory galambriasztó
Byebirds

1.2. Engedélyes
Név

ByePest Ecolaboratories

Cím

el ingenio 1, 3a 39012 Santander Spanyolország

Az engedélyes neve és címe

Engedélyszám
HU-2021-SN-19-00338-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

HU-0024623-0000

Az engedélyezés dátuma

07/04/2021

Az engedély léjáratának
dátuma

14/12/2028

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

Byepest Ecolaboratories SL

A gyártó címe

C/ El Ingenio 1, 3A, 39012, Santander, Cantabria, Spanyolország

Gyártási helyek

Pol. Industrial de Guarnizo, Centro de Negocios, Nave 3 39611, Guarnizo, Cantabria,
Spanyolország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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Hatóanyag

1430 - Borsmentaolaj

A gyártó neve

Esencias Martínez Lozano SA,

A gyártó címe

Ctra. Lorca KM7, 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, Spanyolország

Gyártási helyek

Ctra. Lorca KM7 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, Spanyolország

Hatóanyag

1429 - Levendulaolaj

A gyártó neve

Esencias Martínez Lozano SA,

A gyártó címe

Ctra. Lorca KM7, 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, Spanyolország

Gyártási helyek

Ctra. Lorca KM7, 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, Spanyolország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ
Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Borsmentaolaj

Hatóanyag

8006-90-4

0,37

Levendulaolaj

Hatóanyag

8000-28-0

0,12

2.2. Az előállítás típusa
GS - Zsír

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok
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Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.
Gyermekektől elzárva tartandó.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása
Felhasználás 1 - kültéri felhasználás
Terméktípus

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

A termék parlagi galambok távoltartására használható fel épületek és műtárgyak
szerkezeti elemein (pl.: ablakpárkányokon, tetősorokon, tetőcsúcsokon, kiszögelléseken,
homlokzatokon, teraszokon, táblákon, korlátokon, hidakon, templomok, műemlékeken)

A terméket otthoni használatra elegendő mennyiségben, lakossági felhasználók a
magántulajdonukban lévő ingatlanokban (pl. ablakpárkányokon, erkélyeken, teraszokon)
használhatják.
Közterületeken és nagyobb épületekben (pl. társasházak, ipari létesítmények) történő
alkalmazás kizárólag szakképzett kártevőirtó szakemberek számára engedélyezett.

Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Columba livia
Közhasználatú név: Egyéb: parlagi galamb
Fejlődési szakasz: -

Kültéri

Felhasználási terület

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Részletes leírás:
A terméket megfelelő kis tálcákra kell kihelyezni a kezelendő felületeken.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága
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Kihelyezés:
A tálcák alját kültéri szilikonos ragasztóval ragassza a felülethez.
A tálcák között (tál közepétől a következő tál közepéig mérve) az alábbi távolságot
tartsuk:
- fészkelőhelyek esetén: 15 cm.
- nagy mértékű ártalom esetén: 15 cm
- közepes mértékű ártalom esetén: 20-25 cm
- kis mértékű ártalom esetén: 25-30 cm
A kihelyezett riasztószer legalább 6 hónapon keresztül hatásos.

Felhasználói kör

Szakképzett felhasználó
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Lakossági felhasználók részére:
- 20 gramm riasztószert tartalmazó 6 cm átmérőjű műanyag tálcák, 8 db tálca /
csomagolás, összesen 160 gramm

Szakképzett felhasználók részére:
- 20 gramm riasztószert tartalmazó 6 cm átmérőjű műanyag tálcák, 8 db tálca /
csomagolás, összesen 160 gramm
- 20 gramm riasztószert tartalmazó 6 cm átmérőjű műanyag tálcák, 32 db tálca /
csomagolás, összesen 640 gramm
- Műanyag (HDPE) tubus kinyomópisztolyos alkalmazáshoz, 280 gramm töltőtömeggel
- Műanyag (PP) tubus kinyomópisztolyos alkalmazáshoz, 400 gramm töltőtömeggel

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-
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4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések
-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások
-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

See section "Directions for use"

4.2 A felhasználás leírása
Felhasználás 2 - beltéri felhasználás
Terméktípus
Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)

A termék parlagi galambok távoltartására használható fel tetővel fedett vagy oldalról
nyitott belső szerkezeteken (pl. vasútállomásokon, parkolókban, buszmegállókban,
repülőtereken, metróállomásokon, raktárakban, gyárakban, stadionokban, tetők vagy
teraszok alatt, párkányokon)

A terméket otthoni használatra elegendő mennyiségben, lakossági felhasználók a
magántulajdonukban lévő ingatlanokban (pl. ablakpárkányokon, erkélyeken, teraszokon)
használhatják.
Közterületeken és nagyobb épületekben (pl. társasházak, ipari létesítmények) történő
alkalmazás kizárólag szakképzett kártevőirtó szakemberek számára engedélyezett.

Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)
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Beltéri

Felhasználási terület
-

Az alkalmazás módja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Módszer: Részletes leírás:
A terméket megfelelő kis tálcákra kell kihelyezni a kezelendő felületeken.

Alkalmazási arány: Hígítás (%): A kezelések száma és időzítése:
Kihelyezés:
A tálcák alját kültéri szilikonos ragasztóval ragassza a felülethez.
A tálcák között (tál közepétől a következő tál közepéig mérve) az alábbi távolságot
tartsuk:
- fészkelőhelyek esetén: 15 cm.
- nagy mértékű ártalom esetén: 15 cm
- közepes mértékű ártalom esetén: 20-25 cm
- kis mértékű ártalom esetén: 25-30 cm
A kihelyezett riasztószer legalább 6 hónapon keresztül hatásos.

Felhasználói kör

Szakképzett felhasználó
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Lakossági felhasználók részére:
- 20 gramm riasztószert tartalmazó 6 cm átmérőjű műanyag tálcák, 8 db tálca /
csomagolás, összesen 160 gramm

Szakképzett felhasználók részére:
- 20 gramm riasztószert tartalmazó 6 cm átmérőjű műanyag tálcák, 8 db tálca /
csomagolás, összesen 160 gramm
- 20 gramm riasztószert tartalmazó 6 cm átmérőjű műanyag tálcák, 32 db tálca /
csomagolás, összesen 640 gramm
- Műanyag (HDPE) tubus kinyomópisztolyos alkalmazáshoz, 280 gramm töltőtömeggel
- Műanyag (PP) tubus kinyomópisztolyos alkalmazáshoz, 400 gramm töltőtömeggel

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások
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-

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések
-

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások
-

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett
-

5. Általános használati utasítás
5.1. Használati utasítások
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Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.
Gyermekektől elzárva tartandó.

A kezelés előtt állapítsa meg az ártalom mértékét:
- Alacsony: 1-10 madár és 0 fészek
- Közepes: 1-10 madár és 1-2 fészek
- Magas: 10-nél több madár és 1 vagy több fészek.
Fontos figyelembe venni a terület méretét, mert ez is lényeges szempont a fertőzöttség mértékének megállapításában. A galambok
kis egyedszámmal is okozhatnak problémát, ha egy szűk területen csoportosulnak.

1. A szer felvitele előtt a felületet meg kell tisztítani és szárítani. A szilikon tapadási problémáinak elkerülése érdekében ne vigye fel
a terméket esős időben.
2. Óvatosan válassza külön a tálcákat.
3. A tálcák alját kültéri szilikonos ragasztóval ragassza a felülethez.
4. A tálcákat az ártalom mértéke szerint javasolt távolságra helyezze el egymástól.
(tubusos kiszereléseknél: nyomja a riasztószert a felragasztott tálcákba (tálcánként kb. 20 gramm gélt))
5. Súlyosabb esetekben vagy nagyon széles felületeken helyezzen el egy második sor tálcát is.
Az esetleg kiürülő tálcákat ki kell cserélni. Ha a probléma az elhelyezést követő 2 hét múlva is fennáll, annak legvalószínűbb oka,
hogy nem elegendő mennyiségű riasztószert helyeztek ki. Ilyenkor helyezzen ki több tálcát. A riasztószert nem kell rendszeresen
alkalmazni, hatásosságát a kihelyezést követően legalább 6 hónapig megőrzi. 6 hónap elteltével a megmaradt tálcák
összegyűjthetők.

Lakossági felhasználók részére: Ha a galambok a termék kihelyezése után 6 hónappal még mindig jelen vannak a területen, lépjen
kapcsolatba egy kártevőmentesítő céggel.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Lakossági felhasználás:
- A galambürülék, fészek vagy egyéb szennyeződés feltakarítása során viseljen eldobható kesztyűt és kerülje a képződő por
belégzését. Nedves tisztítás javasolt.
- Ha a terméket nehezen elérhető vagy magasan lévő helyen kell alkalmazni, esetleg nagy mennyiségű ürüléket és hulladékot kell
eltávolítani, akkor forduljon ilyen munkákra szakosodott céghez.
Szakképzett foglalkozásszerű felhasználás:
- A termék alkalmazása előtt távolítsuk el a fészkeket, ürüléket, tetemeket és egyéb szennyeződéseket. Tisztítsa meg a felületeteket
és hagyja megszáradni. Az ürülék eltávolításához spatula, drótkefe vagy (nagyon nagy mennyiségű hulladék esetén) lapát
használata javasolt.
- Kerülje az ürülékkel, tetemekkel és egyéb szennyeződéssel történő érintkezést, viseljen védőruházatot és eldobható kesztyűt. Ne
lélegezze be a képződő port, viseljen légzésvédőt (FFP2 vagy ennek megfelelő védelmet nyújtó szűrő használata javasolt).
Fordítson figyelmet arra is, hogy a járókelők ne legyenek kitéve lehulló törmeléknek illetve a takarításkor képződő pornak.
- Olyan módon takarítson, hogy az a lehető legkevesebb por/aeroszol képződéssel járjon, lehetőség szerint nedvesítse a felületet.
Ha magasnyomású mosót használ, akadályozza meg az aeroszol terjedését, pl. vegye körbe a területet fóliával. Az összegyűjtött
ürüléket és törmeléket erős műanyag zsákba helyezze.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések
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Elsősegélynyújtási utasítás:
Szembe jutás: szembe jutást követően azonnal öblítse ki bő vízzel és az öblítést folytassa néhány percig. Ha a sérült kontaktlencsét
visel, azt távolítsa el, és folytassa az öblítést. Forduljon orvoshoz.
Bőrrel való érintkezés: ha a termék bőrrel érintkezik, szappanos vízzel le kell mosni.
Esetleges mérgezés esetén hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot (+36-80-201-199) Ha orvoshoz fordul, tartsa
magánál a termék csomagolását vagy címkéjét.

Tanács az orvos részére:
Tüneti és támogató kezelést kell alkalmazni.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Szakképzett felhasználók:
A fel nem használt riasztószer és maradéka, valamint a kezelés során képződő hulladék ártalmatlanításáról a felhasználók a
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

Lakossági felhasználók:
A termék maradéka, csomagolóanyaga és a kezelés során képződő hulladék a háztartási hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Használaton kívül az edényt zárva kell tartani.
A terméket élelmiszertől távol, eredeti csomagolásában, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, szobahőmérsékleten, gyermekektől és
háziállatoktól elzárva kell tárolni.
Eltarthatósági idő: 2 év.

6. Egyéb információk

Szakvélemény száma: 41455-16/2020/KBKHF
A címkefelirat tartalmazza:
Byebirds Ivory galambriasztó
Hatóanyaga: 0,37% borsmenta olaj + 0,12% levendula olaj
III. forgalmazási kategóriájú riasztószer
Engedélytulajdonos: Byepest Ecolaboratories SL. (Spanyolország)
valamint: jelen SPC alábbi pontjai 3., 4.(kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. pontjait.
a riasztószert tartalmazó tálkákon feltüntetendő:
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Byebirds Ivory galambriasztó
Hatóanyaga: 0,37% borsmenta olaj + 0,12% levendula olaj
Engedélytulajdonos: Byepest Ecolaboratories SL. (Spanyolország)
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