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Informacje administracyjne

1.1. Nazwa handlowa produktu
Exosex SPTab

1.2. Posiadacz pozwolenia
Nazwa

Interantional Pheromone Systems Ltd.

Adres

Unit 8, West Float Industrial Estate, Millbrook Road CH41 1FL
Birkenhead Zjednoczone Królestwo

Nazwa i adres posiadacza
pozwolenia

Numer pozwolenia

Numer referencyjny w R4BP 3

PL-0018273-0000

Data udzielenia pozwolenia

20/07/2016

Data ważności
pozwolenia

20/07/2026

1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

Nazwa producenta substancji
czynnej

Exosect Ltd

Adres producenta substancji
czynnej

Leyland Business Park, Colden Common SO21 1TH Winchester Zjednoczone Królestwo

Lokalizacja zakładów
produkcyjnych

Boyes Lane, Colden Common SO21 1TA Winchester Zjednoczone Królestwo

1.4. Producent (-ci) substancji czynnych
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Substancja czynna

1433 - Octan (Z,E)-tetradeka- 9, 12-dienylu

Nazwa producenta substancji
czynnej

Aeroxon Gmbh

Adres producenta substancji
czynnej

Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Niemcy

Lokalizacja zakładów
produkcyjnych

Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Niemcy

2. Skład i postać użytkowa produktu

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego
Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Octan (Z,E)-tetradeka- 9,
12-dienylu

Funkcja

Numer CAS

Substancja
czynna

Numer WE

Zawartość (%)

250-753-6

1

2.2. Rodzaj postaci użytkowej
CP - Proszek kontaktowy

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności
Zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia
Zwroty wskazujące środki
ostrożności

4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem
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4.1 Opis użycia
Zastosowanie 1 - Exosex SPTab
Grupa produktowa
W stosownych przypadkach,
dokładny opis zastosowania
objętego pozwoleniem
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w
tym etap rozwoju)

Gr. 19 - Repelenty i atraktanty

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń przez profesjonalistów, jako środek wabiący
mole/zakłócający łączenie się w pary
Pyraloidea: Plodia interpunctella-Indian Meal Moth-Osobniki dorosłe|Owady, ssaki (na
przykład gryzonie)
Pyraloidea: Ephestia kuehniella-Mediterranean Flour Moth-Osobniki dorosłe|Owady,
ssaki (na przykład gryzonie)
Pyraloidea: Ephestia elutella-Warehouse/Cocoa Moth-Osobniki dorosłe|Owady, ssaki
(na przykład gryzonie)
Pyraloidea: Cadra cautella-Almond moth-Osobniki dorosłe|Owady, ssaki (na przykład
gryzonie)
Pyraloidea: Cadra figuliella-Raisin Moth-Osobniki dorosłe|Owady, ssaki (na przykład
gryzonie)

Wewnątrz

Obszar zastosowania
Wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach

Sposób (-oby) nanoszenia

Aplikacja ręczna Prasowana tabletka jest wkładana do plastikowego dozownika, który należy
przymocować na ścianach, filarach, sprzęcie oraz innych właściwych powierzchniach
(czyli nie nad taśmami transportera ani w miejscach, w których proszek może
przedostać się do produktu). Dozowniki umieszcza się na wysokości 1–2 metrów
powyżej poziomu podłogi i jedna tabletka wystarcza na obszar 25 m2.

Dawka (-i) i częstość
nanoszenia

10 mg na 25 m2 - 0 1 tabletka pokrywa obszar 25 m2

Tabletki należy wymieniać co 60 dni.

Kategoria (-e) użytkowników
Wielkości opakowań i materiały
opakowaniowe

Profesjonalny

Saszetka, plastikowa: kompozyt: 80 x 130 x 25 mm

Pudełko, papierowe, tektura, 130 x 70 x 33 mm
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Saszetka laminowana PE/PET typu DOY zawierająca 24 tabletki x 1 g, znajdująca się w
pudełku zewnętrznym

Plomba sygnalizująca naruszenie

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Exosex SPTab to tabletki wykonane z prasowanego proszku Entostat zawierające feromon na mkliki oraz zestaw do montażu.
Tabletki Exosex SPTab i zestaw do montażu są pakowane osobno. Zestaw do montażu zawiera następujące elementy:

- Pudełko z 24 plastikowymi dozownikami z przylepnymi podkładkami;

- Pudełko z 24 tabletkami oraz

- Instrukcja użycia.

Tabletka jest wkładana do plastikowego dozownika, który należy przymocować na ścianach, filarach, sprzęcie oraz innych
właściwych powierzchniach (czyli nie nad taśmami transportera lub w miejscach, w których proszek może przedostać się do
produktu). Dozowniki są mocowane na wysokości 1–2 metrów powyżej poziomu podłogi.

Instrukcja montażu jest następująca:

- Zdecydowanym ruchem włożyć tabletkę do dozownika tak, aby około 50% tabletki było widoczne.

- Zdjąć plastikową warstwę ochronną z warstwy przylepnej z tyłu dozownika.
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- Oczyścić powierzchnię podłoża i docisnąć dozownik tak, aby tabletka była u samej góry.

Stosować w ilości 1 tabletka (10,0 mg substancji czynnej) na 25,0 m2 obszaru podłogi i w czasie 60 dni na tabletkę.

Przechowywać w zamkniętym pojemniku w temperaturze 4ºC lub niższej.

Zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Po wyjęciu z chłodnego miejsca magazynowania zużyć w ciągu 2 tygodni.

Po otworzeniu niezwłocznie zużyć.

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Do stosowania wyłącznie przez profesjonalistów

Przepisy o Kontroli Substancji Niebezpiecznych dla Zdrowia (Control of Substances Hazardous to Health Regulations, COSHH) z
2002 roku mogą obowiązywać w przypadku stosowania niniejszego produktu w miejscu pracy.

Nie stosować w pomieszczeniach, w których żywność, pasza lub woda mogą ulec skażeniu.

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

Wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach.

Umyć ręce i odkrytą skórę przed posiłkami oraz po pracy.

Przechowywać w bezpiecznym miejscu.
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Przechowywać w zamkniętym pojemniku w temperaturze 4ºC lub niższej.

Zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Po wyjęciu z chłodnego miejsca magazynowania zużyć w ciągu 2 tygodni.

Po otworzeniu niezwłocznie zużyć.

Nie stosować bezpośrednio na tytoń.

Chronić przed dziećmi.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych,
bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej
pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Inhalacja: W przypadku inhalacji proszku z tabletki wynieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze. W przypadku problemów z
oddychaniem lub utrzymywania się objawów uzyskać pomoc lekarską.

Kontakt przez skórę: W przypadku kontaktu umyć skórę wodą z mydłem.

Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu niezwłocznie płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli objawy
utrzymują się, wezwać lekarza.

Spożycie: W przypadku spożycia wypłukać jamę ustną wodą. Uzyskać pomoc lekarską.

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska: W przypadku wycieku podłoga może być śliska. Unikać
tworzenia się pyłów.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: W przypadku dużego wycieku zebrać materiał i bezpiecznie usunąć.
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4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania
produktu i jego opakowania

Opakowanie usunąć zgodnie z miejscowymi przepisami.

Nie wyrzucać do kanałów ściekowych.

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu
przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania
Przechowywać w zamkniętym pojemniku w temperaturze 4ºC lub niższej.

Zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Po wyjęciu z chłodnego miejsca magazynowania zużyć w ciągu 14 dni.

Po otworzeniu niezwłocznie zużyć.

Okres przechowywania to 6 miesięcy w temperaturze 4ºC.

5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania
5.1. Instrukcje stosowania
Patrz autoryzowane zastosowania
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5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Patrz autoryzowane zastosowania

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań
niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska
w nagłych wypadkach
Patrz autoryzowane zastosowania

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Patrz autoryzowane zastosowania

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów
biobójczych w normalnych warunkach przechowywania
Patrz autoryzowane zastosowania

6. Inne informacje
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