A biocid termék jellemzőinek összefoglalója
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei
Autan Protect rovarriasztó aeroszol
Off! Protect rovarriasztó aeroszol
Johnson Off! rovarriasztó aeroszol
Autan Family Care rovarriasztó aeroszol

1.2. Engedélyes
Név

S.C. Johnson Kft

Cím

Apor. Vilmos ter 6. 1124 Budapest Magyarország

Az engedélyes neve és címe

Engedélyszám
HU-2017-MA-19-00197-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

HU-0010700-0000

Az engedélyezés dátuma

23/08/2017

Az engedély léjáratának
dátuma

20/02/2027

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

Colep CCL Polska SP. ZO. O.

A gyártó címe

UL Przemyslowa 1097-410 Kleszczow Lengyelország

Gyártási helyek

UL Przemyslowa 1097-410 Kleszczow Lengyelország
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1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

23 - N,N-dietil-meta-toluamid

A gyártó neve

Vertellus Performance Materials Inc

A gyártó címe

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Egyesült Államok

Gyártási helyek

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Egyesült Államok

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 (%)

N,N-dietil-meta-toluamid

N,N-diethyl-m-toluamide

Hatóanyag

134-62-3

205-149-7

15

Propán, bután, izobután
keverék

-

10

2.2. Az előállítás típusa
AE - Aeroszol

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Gyermekektől elzárva tartandó.
Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
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Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
Napfénytől védendő.Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása
Felhasználás 1 - lakossági felhasználók
Terméktípus
Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

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

Culicidae:-Csípőszúnyogok-Ivarérett egyedek|Rovarok, emlősök (pl. rágcsálók)

Beltéri

Felhasználási terület
Kültéri
Szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

Az alkalmazás módja(i)

A szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki. -

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

1 gramm/645 cm2 - 100 A riasztószer 6 órán keresztül nyújt védelmet a szúnyogok csípése ellen. A készítményt
naponta legfeljebb kétszer használjuk.

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fémpalackban: 100 ml töltési térfogattal.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-
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4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

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
-

5. Általános használati utasítás
5.1. Használati utasítások
A szabadban tartózkodásunk során viseljünk hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez
szükséges riasztószer mennyiségét.
Használat előtt alaposan rázzuk fel a palackot.
A készítménnyel csak a csípésnek kitett bőrfelületet 15-20 cm távolságról egyenletesen permetezzük be kb. 1-1 másodpercen
keresztül. (A kijuttatandó riasztószer mennyisége 1 gramm/645 cm2).
A kezelendő bőrfelületek:
-felnőttek esetén: az arc, a nyak, az alkar és a lábfej.
-2 és 12 év közötti gyermekek esetén: az arc, a nyak és a lábfej.
Ne permetezzük közvetlenül az arcbőrre! A arcbőrt - a szem, száj és fülek környékének kivételével- a tenyérbe juttatott permettel
kenjük be. Gyermekek kezelésekor először a saját kezünkre fújjuk a készítményt és így kenjük be a bőrüket.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések
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A készítményt ne használjuk napi két alkalomnál gyakrabban.
2 éven aluli gyermeken a készítmény használata tilos.
A készítményt ne permetezzük 12 évnél fiatalabb gyermekek tenyerére.
Sérült vagy irritált bőrre, illetve a ruházattal fedett bőrfelületre ne alkalmazzuk a szert.Kerüljük a készítmény szembe, nyálkahártyára,
orra, ajkakra kerülését.
Kerüljük a permet belégzését.
A készítmény használata után és étkezés előtt szappanos
vízzel alaposan mossunk kezet. Amennyiben a riasztóhatásra már nincs szükségünk
vagy panasz (pl. allergiás tünetek, bőrpír stb.) jelentkezik, a kezelt
bőrfelületeket mossuk le vízzel.
A készítményt csak szabadban vagy jól szellőző helyiségben használjuk.
Kerüljük a készítmény élelmiszerrel vagy evőeszközzel való érintkezését.
A készítményt gyermekektől elzárva tároljuk.
A készítmény károsíthatja a műszálas anyagokat, a műanyagot, az óraüveget, a bőrt és a festett, lakkozott felületeket.
A rovarriasztó szer keserű ízanyagot tartalmaz, mely megakadályozza a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések
Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
Szembe jutás esetén:
● A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
● Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését.
● Amennyiben a panasz nem enyhül, forduljon szakorvoshoz.
Lenyelés esetén:

• Lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni, tilos hánytatni. Forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy
biztonsági adatlapját.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások
A termék csomagolását ne használjuk újra semmilyen célból. A termék kiürült csomagolóanyaga háztartási hulladékgyűjtőbe
dobható.
Ne ürítse a terméket a lefolyóba.
Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizeket!

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Eredeti, zárt csomagolásban, 50°C-t meghaladó hőtől és napfénytől védett, fagymentes, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól
számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

6. Egyéb információk
OEK szakvélemény száma: DD-EPID/1623-2/2017.
A címkefelirat tartalmazza:
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer
Hatóanyaga: 15% N,N-dietil-meta-toluamid
Engedélytulajdonos: SC Johnson Kft.
OTH engedélyszám: HU-2017-MA-19-00197-0000
valamint jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5.
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