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Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai
Food moth trap
Maistinių kandžių klijų gaudyklė
Toidukoi püünis
Līmslazds pārtikas kodēm
Levensmiddelenmottenval / Piège à Mites Alimentaires
Levensmiddelenmottenval
Piège à Mites Alimentaires
Piège à Mites Alimentaires

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas
Autorizacijos liudijimo turėtojo
pavadinimas (vardas ir
pavardė) ir adresas

Pavadinimas

Fr. Kaiser GmbH

Adresas

Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Vokietija

Autorizacijos liudijimo numeris
11(11.1)-BSV-2422

R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris

LT-0012380-0000

Autorizacijos liudijimo data

02/07/2015

Autorizacijos liudijimo
galiojimo pabaigos data

30/06/2025

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)
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Gamintojo pavadinimas

Aeroxon Insect Control GmbH

Gamintojo adresas

Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Vokietija

Gamybos vieta

Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Vokietija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga

58 - (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetatas.

Gamintojo pavadinimas

Bedoukian Research Inc

Gamintojo adresas

21 Finance Drive CT 06810 Danbury Jungtinės Amerikos Valstijos

Gamybos vieta

21 Finance Drive CT 06810 Danbury Jungtinės Amerikos Valstijos

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį
Bendrasis
pavadinimas

IUPAC pavadinimas

(Z,E)-tetradeka-9,12dienilacetatas.

Funkcinė
paskirtis

CAS numeris

Veiklioji
medžiaga

30507-70-1

EB numeris

Kiekis (proc.)
100

2.2. Formuliacijos tipas
AL - Bet koks kitas skystis
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3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Pavojingumo frazės

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą
Naudojimas 1 - Klijų gaudyklė su feromonais, skirta kandžių populiacijai kontroliuoti sutrikdant jų
dauginimąsi.
Produkto tipas
Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas
Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)

PT 19 - Repelentai ir atrakantai

Spintojear mažame kambaryje naudokite 1 gaudyklę. Didesniuose kambariuose
išdėstykite 2gaudykles. Gaudykles reikia tikrinti bent kartą per savaitę ir keisti po 6savaičių
arba, jei gaudyklė pilna kandžių.
Pyraloidea: Plodia interpunctella--suaugusieji|vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)

vidaus

Naudojimo sritis
Paruoštas naudoti produktas yra naudojamas viduje, kambariuose ar spintose, kur
laikomas gerai supakuotas maistas ar pašaras.

Naudojimo metodas (-ai)

laikomų produktų apsauga / maisto apsauga Gaudyklės,kurių sudėtyje yra aktyviosios medžiagos, tvirtinamos kambariuose ar
spintose,kur laikomas gerai supakuotas maistas ar pašaras.

Naudojimo norma (-os) ir
dažnis

Naudojimo norma yra 1 gaudyklė spintai ar mažam kambariui ir 2 gaudyklės dideliam
kambariui. Didžiausia naudojimo norma nustatoma pagal aktyviosios medžiagos kiekį
kiekvienoje gaudyklėje (2 mg). - 100 Laikas:prevenciškai ir aptikus užkratą.
Skaičius:Gaudykles reikia tikrinti bent kartą per savaitę ir keisti po 6 savaičių arba,jei
gaudyklė pilna kandžių.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas
Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga
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4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos
Produktas„ " maistinių kandžių klijų gaudyklė “ susideda iš kartoninės dėžutės, kurioje yra lipniais klijais padengtoferomono.
Gaudyklė tvirtinama prie tvirto pagrindo naudojant lipnią juostą josnugarėlėje. Tada gaudyklė suaktyvinama nuo lipnių klijų gaudyklės
priekyjenuimant silikoninį popierių.
Maistasir pašaras turi būti laikomi sandariai uždarytuose konteineriuose (stikliniuosear plastikiniuose).

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės
Laikytivaikams nepasiekiamoje vietoje.
Vengtisąlyčio su produktu (lipnia juosta).
Neišmestiį kanalizaciją / paviršinius ar gruntinius vandenius.
Nenaudotivietose, kur laikomas nesupakuotas maistas ar pašaras.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Pagalakivaizdžias biocidinio produkto sąlygas (aktyvusis ingredientas ant nešiklio(kartoninės dėžutės)), nėra tikėtinas nei tiesioginis,
nei netiesioginispoveikis žmonių sveikatai.
Patekusant odos: iškart plauti vandeniu ir muilu, kruopščiai skalauti. Jei tęsiasiodos sudirginimas, pasitarti su gydytoju.
Patekusį akis: atvertą akį kelias minutes plauti po tekančiu vandeniu. Jei simptomaiišlieka, pasitarti su gydytoju.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Panaudotąproduktą galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
Laikytivėsioje ir sausoje vietoje. Galiojimo laikas: 4 metai.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai
5.1. Naudojimo instrukcijos
Produktas " maistinių kandžių klijų gaudyklė “ susideda iš kartoninės dėžutės, kurioje yra lipniais klijais padengtoferomono. Gaudyklė
tvirtinama prie tvirto pagrindo naudojant lipnią juostą josnugarėlėje. Tada gaudyklė suaktyvinama nuo lipnių klijų gaudyklės
priekyjenuimant silikoninį popierių.
Maistasir pašaras turi būti laikomi sandariai uždarytuose konteineriuose (stikliniuosear plastikiniuose).

5.2. Rizikos valdymo priemonės
Laikytivaikams nepasiekiamoje vietoje.
Vengtisąlyčio su produktu (lipnia juosta).
Neišmestiį kanalizaciją / paviršinius ar gruntinius vandenius.
Nenaudotivietose, kur laikomas nesupakuotas maistas ar pašaras.
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5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos
instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką
Pagalakivaizdžias biocidinio produkto sąlygas (aktyvusis ingredientas ant nešiklio(kartoninės dėžutės)), nėra tikėtinas nei tiesioginis,
nei netiesioginispoveikis žmonių sveikatai.
Patekusant odos: iškart plauti vandeniu ir muilu, kruopščiai skalauti. Jei tęsiasiodos sudirginimas, pasitarti su gydytoju.
Patekusį akis: atvertą akį kelias minutes plauti po tekančiu vandeniu. Jei simptomaiišlieka, pasitarti su gydytoju.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Panaudotąproduktą galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Laikytivėsioje ir sausoje vietoje. Galiojimo laikas: 4 metai.

6. Kita informacija
Neapibrėžta
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