Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Ονομασία προϊόντος:

Mosquito Milk Spray 20% DEET

Τύπος(οι) προϊόντος:

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας:

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:

KY-0097

CY-0017846-0000
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Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος
Elephant 20% DEET spray

1.2. Κάτοχος άδειας
Επωνυμία

Omega Pharma International n.v.

Διεύθυνση

Venecoweg, 26 9810 nazareth Βέλγιο

Επωνυμία και διεύθυνση του
κατόχου άδειας

Αριθμός άδειας
KY-0097

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

CY-0017846-0000

Ημερομηνία έκδοσης της
άδειας

22/09/2017

Ημερομηνία λήξης της
άδειας

31/07/2022

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Benzstraße 25 71083 Herrenberg Γερμανία

Τοποθεσία των
εγκαταστάσεων παραγωγής

Benzstraße 25 71083 Herrenberg Γερμανία

Όνομα του παρασκευαστή

Medgenix Benelux n.v.

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Vliegveld 21 8560 Wevelgem Βέλγιο

Τοποθεσία των
εγκαταστάσεων παραγωγής

Vliegveld 21 8560 Wevelgem Βέλγιο

18/11/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας

23 - N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο

Όνομα του παρασκευαστή

Vertellus Performance Materials inc

Διεύθυνση του παρασκευαστή

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Ηνωμένες Πολιτείες

Τοποθεσία των
εγκαταστάσεων παραγωγής

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Ηνωμένες Πολιτείες

Δραστικής ουσίας

23 - N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο

Όνομα του παρασκευαστή

Clariant Corporation

Διεύθυνση του παρασκευαστή

625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Ηνωμένες Πολιτείες

Τοποθεσία των
εγκαταστάσεων παραγωγής

625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Ηνωμένες Πολιτείες

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου
Κοινή ονομασία

Ονομασία κατά IUPAC Λειτουργία

Αριθμός CAS

Αριθμός ΕΚ

Περιεκτικότητα
(%)

N,N-διαιθυλο-μτολουαμίδιο

N,N-diethyl-m-toluamide

134-62-3

205-149-7

19.4

64-17-5

200-578-6

30.2

ethyl alcohol
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2.2. Είδος τυποποίησης
AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

Δηλώσεις προφύλαξης

Μακριά από παιδιά.
Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές
ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.
Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά.Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να
ξεπλένετε.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 1 - Εντομοαπωθητικο
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Απωθητικό

Culicidae:-Οικιακά κουνούπια-Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)
Culicidae:-Κουνούπια Anopheles-Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)
Culicidae:-Κουνούπια Aedes-adult
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Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι
Να χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοικτούς ή καλά αεριζόμενους χώρους.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ψεκασμός Εφαρμόστε με φειδώ στα ακάλυπτα μέρη του σώματος. Απλώστε ομοιόμορφα. Μην
εφαρμόζετε κοντά στα μάτια, χείλη και προβληματικό δέρμα.

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Εφαρμόστε με φειδώ στα ακάλυπτα μέρη του σώματος. - 0 -

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Μην το χρησημοποιείτε περισσότερο από δύο φορές την ημέρα.

Σπρέυ, Πλαστικό: HDPE, 15-250

15-250 mL δοχείο HDPE or PP και κανονική αντλία, πώμα PP και αντλία ψεκασμού
PP/PE/steel/alu.
Χάρτινο κουτί.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Βλέπε γενικές ογηγίες χρήσης

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση
Βλέπε γενικές ογηγίες χρήσης

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
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Βλέπε γενικές ογηγίες χρήσης

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση
Βλέπε γενικές ογηγίες χρήσης

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Βλέπε γενικές ογηγίες χρήσης

5. Γενικές οδηγίες χρήσης
5.1. Οδηγίες χρήσης
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την απώθηση κουνουπιών για την προστασία των ανθρώπων.
Το προϊόν αυτό παρέχει κατά μέσο όρο 6 ώρες προστασίας από τα πιο κοινά είδη κουνουπιών στηνΕυρώπη (είδος Culex). Για
ορισμένα είδη κουνουπιών(τροπικά) ο χρόνος προστασίας μπορεί να είναι μικρότερος: κατά μέσο όρο 3 ώρες κατά του είδους Aedes
(δοκιμασμένo κατά των κουνουπιών κίτρινου πυρετού) και 4 ώρες κατά των ειδών Anopheles (δοκιμασμένα κατά των κουνουπιών
της ελονοσίας).
Εφαρμόστε απαλά και ομοιόμορφα πάνω στο γυμνό δέρμα που χρειάζεται προστασία.
Για χρήση στο πρόσωπο εφαρμόστε πρώτα το προϊόν στο χέρι και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το χέρι για να το εφαρμόσετε στο
πρόσωπο.
Μην το χρησιμοποιείτε περισσότερο από δύο φορές την ημέρα.
Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 13 ετών.
Παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και Ο υδρώτας μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.
Επαναλάβετε τη χρήση μετά το κολύμπι, το ντους ή όποτε η αποτελεσματικότητα μειώνεται.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, τους βλεννογόνους και δέρμα που έχει υποστεί βλάβη.
Αποφύγετε την επαφή με τρόφιμα, πλαστικά και lλακαρισμένες επιφάνειες.
Να χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοικτούς ή καλά αεριζόμενους χώρους. Μην εισπνέετε το προϊόν.

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών
-
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5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του
Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία και μην απελευθερώνετε το προϊόν στο περβάλλον.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης
Κρατήστε το προϊόν στεγνό και μην το τοποθετείτε κατευθείαν στην ηλιακή ακτινοβολία.
Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.
Κλείστε καλά τη φιάλη.
Διάρκεια ζωής 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες
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