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Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai
Aerozolis nuo uodu "OFF! Active"

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

Pavadinimas

SC Johnson Europe Sàrl

Adresas

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Šveicarija

Autorizacijos liudijimo numeris
(10-14 17.5)BSV-3282(A-19BAP1102050-18-29)

R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris

LT-0011119-0000

Autorizacijos liudijimo data

20/02/2017

Autorizacijos liudijimo
galiojimo pabaigos data

20/02/2027

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas

Oy Transmeri Logistics Ab

Gamintojo adresas

Kisällintie 13 01730 Vantaa, Suomija

Gamybos vieta

Kisällintie 13 01730 Vantaa, Suomija

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

23 - N,N-dietil-meta-toluamidas

Gamintojo pavadinimas

Vertellus Performance Materials Inc

Gamintojo adresas

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Jungtinės Amerikos Valstijos

Gamybos vieta

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Jungtinės Amerikos Valstijos

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

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

IUPAC pavadinimas

Funkcinė
paskirtis

CAS numeris

EB numeris

Kiekis (proc.)

N,N-dietil-metatoluamidas

N,N-diethyl-m-toluamide

Veiklioji
medžiaga

134-62-3

205-149-7

15

2.2. Formuliacijos tipas
AE - Aerozolio dozatorius

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Ypač degus aerozolis.
Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti

Pavojingumo frazės

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų
degimo šaltinių. – Nerūkyti.
Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
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Saugoti nuo saulės šviesos.Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.

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

4.1 Naudokite aprašymą
Naudojimas 1 - Neprofesionaliam naudojimui
Produkto tipas
Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas
Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)

PT 19 - Repelentai ir atrakantai

Repelentas skirtas neprofesionaliajam naudojimui buityje.
Culicidae:-Mosquitoes-suaugusieji|vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)

vidaus

Naudojimo sritis
lauko
Naudoti patalpose
Naudoti lauke

Naudojimo metodas (-ai)

Aerozolis naudojamas tiesiai ant žmogaus odos. Aerozolis skirtas naudoti tiesiogiai ant odos. Naudoti 1 g produkto 645 cm2 odos ploto
(atitinka 0,23 mg DEET/cm2). Produkto nenaudoti daugiau nei du kartus per 24 valandų
periodą.

Naudojimo norma (-os) ir
dažnis

Naudoti 1 g produkto 645 cm2 odos ploto (atitinka 0,23 mg DEET/cm2). - 0 -

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga
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Aerozolis skirtas naudoti tiesiogiai ant odos. Naudoti 1 g produkto 645 cm2 odos ploto
(atitinka 0,23 mg DEET/cm2). Produkto nenaudoti daugiau nei du kartus per 24 valandų
periodą.

65 ml/100 ml aliumininiai aerozolių balionėliai.
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4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos
Produktą draudžiama naudoti jaunesniems nei 3 metų vaikams. Prieš naudojant gerai supurtyti. Laikyti skardinę vertikaliai, 15–20 cm
atstumu nuo purškimo angos, nukreipus į paviršių, ant kurio aerozolis turi būti purškiamas. Purkšti tolygiai lėtu judesiu maždaug 1
sekundę ant atviros odos šiose srityse: suaugusiems: veido, kaklo, rankų, apatinių rankų dalių ir viršutinių kojų dalių; trejų metų ir
vyresniems vaikams: veido, kaklo ir viršutinių kojų dalių.
Produktą naudojant ant veido: purkšti ant suaugusiojo rankų ir saikingai tepti ant suaugusiojo arba vaiko veido, vengti akių ir burnos
sričių. Produkto nepurkškite ant jaunesnių negu 12 metų vaikų rankų. Nenaudoti po drabužiais. Neįkvėpti aerozolio. Grįžus į
patalpas, išteptą odą gerai nuplauti muilu ir vandeniu. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Prieš valgydami, po
naudojimo nusiplaukite rankas ir odą, ant kurios pateko produkto. Rekomenduojama uždengti visas odos sritis, kurios nebuvo
išpurkštos, drabužiais, taip apribojant prieigą kandantiems vabzdžiams.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Specifinės rizikos valdymo priemonės.
Produkto nenaudoti daugiau negu du kartus per 24 valandas, nenaudoti per didelio produkto kiekio. Laikyti
vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti saugioje vietoje. Prieš valgį,
po naudojimo nusiplauti rankas ir odą, ant kurios pateko produkto.
Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių - Nerūkyti. Neužteršti maisto
produktų, valgymo įrankių arba paviršių, ant kurių dedamas maistas.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Prarijus: prarijus neskatinti vėmimo: nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Skalauti burną vandeniu. Jei
simptomai išlieka, kviesti gydytoją. Daugiau informacijos: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687
53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt .

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Neleisti produktui ar jo pakuotei patekti į nuotekų sistemą, vandens telkinius. Produktu ar jo talpykla neteršti žemės, grunto, vandens.
Antrą kartą nenaudoti tuščios talpyklos. Turinį/pakuotę šalinti pagal vietos teisės aktų reikalavimus. Produktas ir jo talpykla/pakuotė
turi būti šalinami saugiai.
Tuščių buteliukų pakartotinai nenaudokite.
Bendrieji atliekų tvarkymo reikalavimai : laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų
susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam
naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų
šalinimo įrenginiuose.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio.
Biocidinio produkto tinkamumo laikas yra 24 mėnesiai. Laikyti originalioje talpykloje.
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5. Bendrieji naudojimo nurodymai
5.1. Naudojimo instrukcijos
Produktą draudžiama naudoti jaunesniems nei 3 metų vaikams. Prieš naudojant gerai supurtyti. Laikyti skardinę vertikaliai, 15–20 cm
atstumu nuo purškimo angos, nukreipus į paviršių, ant kurio aerozolis turi būti purškiamas. Purkšti tolygiai lėtu judesiu maždaug 1
sekundę ant atviros odos šiose srityse: suaugusiems: veido, kaklo, rankų, apatinių rankų dalių ir viršutinių kojų dalių; trejų metų ir
vyresniems vaikams: veido, kaklo ir viršutinių kojų dalių.
Produktą naudojant ant veido: purkšti ant suaugusiojo rankų ir saikingai tepti ant suaugusiojo arba vaiko veido, vengti akių ir burnos
sričių. Produkto nepurkškite ant jaunesnių negu 12 metų vaikų rankų. Nenaudoti po drabužiais. Neįkvėpti aerozolio. Grįžus į
patalpas, išteptą odą gerai nuplauti muilu ir vandeniu. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Prieš valgydami, po
naudojimo nusiplaukite rankas ir odą, ant kurios pateko produkto. Rekomenduojama uždengti visas odos sritis, kurios nebuvo
išpurkštos, drabužiais, taip apribojant prieigą kandantiems vabzdžiams.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Specifinės rizikos valdymo priemonės.
Produkto nenaudoti daugiau negu du kartus per 24 valandas, nenaudoti per didelio produkto kiekio. Laikyti
vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti saugioje vietoje. Prieš valgį,
po naudojimo nusiplauti rankas ir odą, ant kurios pateko produkto.
Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių - Nerūkyti. Neužteršti maisto
produktų, valgymo įrankių arba paviršių, ant kurių dedamas maistas.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos
instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką
Prarijus: prarijus neskatinti vėmimo: nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Skalauti burną vandeniu. Jei
simptomai išlieka, kviesti gydytoją. Daugiau informacijos: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687
53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt .

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos
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Neleisti produktui ar jo pakuotei patekti į nuotekų sistemą,
vandens telkinius. Produktu ar jo talpykla neteršti žemės, grunto,
vandens. Antrą kartą nenaudoti tuščios talpyklos. Turinį/pakuotę šalinti pagal vietos teisės aktų reikalavimus. Produktas ir jo
talpykla/pakuotė turi būti šalinami saugiai.
Tuščių buteliukų pakartotinai nenaudokite.
Bendrieji atliekų tvarkymo reikalavimai :
laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi
būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos
priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos
pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais
būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose
atliekų šalinimo įrenginiuose.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio.
Biocidinio produkto tinkamumo laikas yra 24 mėnesiai. Laikyti originalioje talpykloje.

6. Kita informacija
Etiketėje turi būti nurodoma:
Sudėtis: N,N-dietil-meta-toluamidas (DEET), CAS 134-62-3, EB Nr. 205-149-7, 15 %.
Partijos numeris:
Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.
Pakuotė (ml/l):
Gamintojas: Oy Transmeri Logistics Ab, Kisallintie 13, 01730 Vantaa, Finland (Suomija).
Liudijimas išduotas: SC Johnson Europe SARL, Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle (Šveicarija).
Biocidinio produkto autorizacijos
liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-3282 (A-19BAP1102050-18-29) , galioja iki 2027-02-20
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