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(nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja:

SI-0026527-0000

Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:

SI-0026527-0000
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Del I. - Prva raven informacij

1. Upravne informacije

1.1. Ime družine
Raid mats

1.2. Vrsta(-e) proizvoda(-ov)
Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

1.3. Imetnik dovoljenja
Ime in priimek

SC Johnson Europe Sàrl

Naslov

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Švica

Ime in naslov imetnika
dovoljenja

Številka dovoljenja

SI-0026527-0000

Referenčna številka vnosa v
R4BP 3

SI-0026527-0000

Datum dovoljenja

15/07/2021

Datum izteka
veljavnosti dovoljenja

14/06/2031

1.4. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

SC Johnson Europe Sàrl,

Naslov proizvajalca

Z.A La Pièce 8, 1180, Rolle, Švica

Lokacije proizvodnje

Zobele Holding S.p.A, Via Fersina 4, 38123, Trento, Italija
ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone, Warehouse 2, 4142,
Stryama, Bolgarija
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1.5. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov

1404 - Transflutrín

Ime proizvajalca

Bayer SAS (formerly Bayer Environmental Science SAS) (applicant and Article 95
supplier),

Naslov proizvajalca

16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 69266 Lyon Cedex 09, Francija

Lokacije proizvodnje

Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase,
GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Indija

Aktivna snov

1404 - Transflutrín

Ime proizvajalca

Bayer AG, Division Crop Science (formerly Bayer CropScience AG),

Naslov proizvajalca

Alfred-Nobel Strasse 50, 40789 Monheim Am Rhein, Nemčija

Lokacije proizvodnje

Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase,
GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Indija

Aktivna snov

1344 - 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)

Ime proizvajalca

Endura S.p.A,

Naslov proizvajalca

Viale Pietramellara, 5, 40121 Bologna, Italija

Lokacije proizvodnje

Via Baiona, 107 – 111, 48123 Ravenna, Italija

2. Sestava in formulacija družine proizvodov
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine
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Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka EC

Vsebnost (%)

Transflutrín

Aktivna snov

118712-89-3

405-060-5

8,288 - 8,288

2-(2-butoksietoksi)etil 6propilpiperonil eter
(piperonil butoksid/PBO)

Aktivna snov

51-03-6

200-076-7

79,794 - 79,794

evkaliptol

Neaktivna snov

0 - 1,5

2.2. Vrsta(-e) formulacije
MV - uparjalni vložki (op. trdna snov prepojena z aktivno snovjo)

Del II. - Druga raven informacij - meta povzetek značilnosti proizvoda (SPC)

1. Administrativne informacije o meta SPC
1.1. Identifikator meta SPC
meta SPC 1

1.2. Pripona k številki dovoljenja
1-1

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)
Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

2. Sestava meta SPC

2.1.Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC
Splošno ime
Transflutrín
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Številka EC
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Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka EC

Vsebnost (%)

2-(2-butoksietoksi)etil 6propilpiperonil eter
(piperonil butoksid/PBO)

Aktivna snov

51-03-6

200-076-7

79,794 - 79,794

evkaliptol

Neaktivna snov

0-0

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC
Formulacija(-e)

MV - uparjalni vložki (op. trdna snov prepojena z aktivno snovjo)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki

Ne vdihavati hlapov.
Po uporabi roke temeljito umiti.
Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
Preprečiti sproščanje v okolje.
PRI VDIHAVANJU:Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki
olajša dihanje.
Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.
Ob slabem počutju pokličite zdravnika.
PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško oskrbo.
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.
Prestreči razlito tekočino.
Hraniti na dobro prezračevanem mestu.Hraniti v tesno zaprti posodi.
Hraniti zaklenjeno.
Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi predpisi.
Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.
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4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe
Uporaba 1 - Insekticid proti komarjem za uporabo v zaprtih prostorih v gospodinjstvu.
Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene
uporabe, kjer je to potrebno

Insekticid proti komarjem. Do 10 ur zaščite.

Ciljni organizem(-mi) (vključno
z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: family Culicidae
Splošno ime: Komarji
Razvojni stadij: Odrasli osebki
Znanstveno ime: Anopheles stephensi
Splošno ime: Komarji mrzličarji
Razvojni stadij: Odrasli osebki
Znanstveno ime: Culex quinquefasciatus
Splošno ime: Hišni komar (Southern House Mosquito)
Razvojni stadij: Odrasli osebki
Znanstveno ime: Aedes Albopictus
Splošno ime: Tigrasti komarji
Razvojni stadij: Odrasli osebki
Znanstveno ime: Aedes Aegypti.
Splošno ime: Komarji rumene mrzlice
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Notranjost, znotraj

Področje uporabe
Notranjost, znotraj. Gospodinjstvo.

Način(-i) uporabe

Odmerki in pogostost uporabe

Metoda: Vložek, ki se vstavi v električni grelnik
Podroben opis:
Vstavite en vložek v električni grelnik

Odmerek: En vložek za do 30 m3.
Redčenje (%):
Število in časovni razpored uporabe:
Vsak vložek zadostuje za do 10 ur zaščite.

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Škatla vsebuje 10, 20, 30,40, 50 ali 60 vložkov, z ali brez električnega grelnika. Vsak
vložek je pakiran v mehko PET vrečko. Vrečke so sestavljene v trakove.
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Primarno/komercialno pakiranje vsebuje tudi karton.
Škatla: karton (papir)
Mehka vrečka: PET

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo
1. Vzemite vložek iz ovitka/vrečke.
2. Vstavite vložek v grelnik, tako da ga držite za najtanjši del ob strani in ga poravnate s sredino reže za vložek. Za tem si umijte in
osušite roke.
3. Vstavite grelnik v električno vtičnico. Proizvod začne delovati v roku 30 minut.
4. Po 10 urah uporabe izvlecite grelnik iz vtičnice in odstranite porabljen vložek, tako da ga z novim potisnete iz reže.
5. Hranite proizvod na suhem mestu, stran od sončne svetlobe in ekstremnih temperatur.
Strategije za preprečevanje razvoja odpornosti:

• Kjer je mogoče, združite uporabo proizvoda z nekemičnimi ukrepi.
• Proizvod naj se vedno uporablja v skladu s priporočili na etiketi
• Kadar je potrebna dolgotrajna zaščita, izmenjajoče uporabljajte proizvode z različnimi načini delovanja.
• Nadzorujte nivo učinkovitosti in v primeru znižanja učinkovitosti preverite, če obstajajo dokazi o razvoju odpornosti - bodite
pozorni, da lahko sanitarne razmere in bližina netretiranih refugijev prispevata k tveganju za ponovni napad.
• V primeru, da pravilna uporaba (glede na navodila na etiketi), ne daje pričakovane stopnje zaščite in obstajajo znaki odpornosti,
prenehajte z uporabo katerega koli proizvoda, čigar aktivna snov deluje na enak način.
• Uporabniki naj neposredno obvestijo nosilca avtorizacije v primeru, da je tretma neučinkovit. Nosilec avtorizacije naj obvesti
pristojne organe ali druge organe vključene v upravljanje z odpornostjo, če opazi kakršne koli primere razvoja odpornosti.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja
Obdržite zunanjo embalažo za popolna navodila za uporabo in varnostna navodila.
Ne dopustite, da kakršnikoli materiali prekrivajo napravo v času delovanja.
Ne dotikajte se naprave s kovinskimi predmeti ali mokrimi rokami.
Takoj po vstavljanju ali odstranjevanju vložka si umijte roke.
Preprečite dostop mačk do tretiranih območij, zaradi visoke občutljivosti na piretroide.
Odstranite ali pokrijte terarije, akvarije in živalske kletke pred uporabo.
Med uporabo izključite zračni filter akvarija.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.
Preprečiti uporabo na območjih, kjer se skladišči, pripravlja ali uživa hrana npr. kuhinje, kleti, jedilnice.
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4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo
pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Verjetni neposredni ali posredni učinki:
Ni pričakovanih neželenih učinkov, če se uporablja po navodilih.
Piretroidi in piretrini lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in mravljičenje kože brez draženja). Če simptomi ne prenehajo:
poiščite zdravniško pomoč.

Ukrepi prve pomoči:

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Zaužitje: ni posebnih zahtev.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove
embalaže
Hraniti izven dosega otrok.

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v
običajnih pogojih skladiščenja
Rok trajanja izdelka je 4 leta pri sobni temperaturi v primarni/komercialni embalaži.

Ne hraniti nad 40 °C.
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5. Splošna navodila za uporabo meta SPC
5.1. Navodila za uporabo
Glejte prejšnji oddelek.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja
Glejte prejšnji oddelek.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni
ukrepi za zaščito okolja
Glejte prejšnji oddelek.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže
Glejte prejšnji oddelek.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja
Glejte prejšnji oddelek.

6. Druge informacije
Vsebuje piperonil butoksid.
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7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC
7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni
proizvod

Trgovsko ime

RAID PIASTRINE ZANZARE INODORE

Področje trženja: SI

Številka dovoljenja
SI-0026527-0001 1-1
(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno
dovoljenje)

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka EC

Vsebnost (%)

Transflutrín

Aktivna snov

118712-89-3

405-060-5

8,288

2-(2-butoksietoksi)etil 6propilpiperonil eter
(piperonil butoksid/PBO)

Aktivna snov

51-03-6

200-076-7

79,794

evkaliptol

Neaktivna snov

0

1. Administrativne informacije o meta SPC
1.1. Identifikator meta SPC
meta SPC 2

1.2. Pripona k številki dovoljenja
1-2

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)
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Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

2. Sestava meta SPC

2.1.Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC
Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka EC

Vsebnost (%)

Transflutrín

Aktivna snov

118712-89-3

405-060-5

8,288 - 8,288

2-(2-butoksietoksi)etil 6propilpiperonil eter
(piperonil butoksid/PBO)

Aktivna snov

51-03-6

200-076-7

79,794 - 79,794

evkaliptol

Neaktivna snov

0,9 - 1,5

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC
Formulacija(-e)

MV - uparjalni vložki (op. trdna snov prepojena z aktivno snovjo)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Povzroča hudo draženje oči.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki

Ne vdihavati hlapov.
Po uporabi roke temeljito umiti.
Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
Preprečiti sproščanje v okolje.
PRI STIKU S KOŽO:Umiti z veliko mila in vode.
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:Poiščite zdravniško pomoč.
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:Poiščite zdravniško oskrbo.
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PRI VDIHAVANJU:Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki
olajša dihanje.
Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.
Ob slabem počutju pokličite zdravnika.
PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško oskrbo.
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.
Prestreči razlito tekočino.
Hraniti na dobro prezračevanem mestu.Hraniti v tesno zaprti posodi.
Hraniti zaklenjeno.
Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi predpisi..
Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi..

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe
Uporaba 1 - Insekticid proti komarjem za uporabo v zaprtih prostorih v gospodinjstvu.
Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene
uporabe, kjer je to potrebno

Insekticid proti komarjem. Do 10 ur zaščite.

Ciljni organizem(-mi) (vključno
z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: family Culicidae
Splošno ime: Komarji
Razvojni stadij: Odrasli osebki
Znanstveno ime: Anopheles stephensi
Splošno ime: Komarji mrzličarji
Razvojni stadij: Odrasli osebki
Znanstveno ime: Culex quinquefasciatus
Splošno ime: Hišni komar (Southern house mosquito)
Razvojni stadij: Odrasli osebki
Znanstveno ime: Aedes albopictus
Splošno ime: Tigrasti komarji
Razvojni stadij: Odrasli osebki
Znanstveno ime: Aedes aegypti
Splošno ime: Komarji rumene mrzlice
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe
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Notranjost, znotraj
Notranjost, znotraj. Gospodinjstvo.

Način(-i) uporabe

Odmerki in pogostost uporabe

Skupina(-e) uporabnikov

Velikosti in material embalaže

Metoda: Vložek, ki se vstavi v električni grelnik
Podroben opis:
Vstavite en vložek v električni grelnik.

Odmerek: En vložek za do 30 m3.
Redčenje (%):
Število in časovni razpored uporabe:
Vsak vložek zadostuje za do 10 ur zaščite.

Splošna javnost (nepoklicna)

Škatla vsebuje 10, 20, 30,40, 50 ali 60 vložkov, z ali brez električnega grelnika. Vsak
vložek je pakiran v mehko PET vrečko. Vrečke so sestavljene v trakove.
Primarno/komercialno pakiranje vsebuje tudi karton.
Škatla: karton (papir)
Mehka vrečka: PET

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo
1. Vzemite vložek iz ovitka/vrečke.

2. Vstavite vložek v grelnik, tako da ga držite za najtanjši del ob strani in ga poravnate s sredino reže za vložek. Za tem si umijte in
osušite roke.
3. Vstavite grelnik v električno vtičnico. Proizvod začne delovati v roku 30 minut.
4. Po 10 urah uporabe izvlecite grelnik iz vtičnice in odstranite porabljen vložek, tako da ga z novim potisnete iz reže.
5. Hranite proizvod na suhem mestu, stran od sončne svetlobe in ekstremnih temperatur.
Strategije za preprečevanje razvoja odpornosti:

• Kjer je mogoče, združite uporabo proizvoda z nekemičnimi ukrepi.
• Proizvod naj se vedno uporablja v skladu s priporočili na etiketi
• Kadar je potrebna dolgotrajna zaščita, izmenjajoče uporabljajte proizvode z različnimi načini delovanja.
• Nadzorujte nivo učinkovitosti in v primeru znižanja učinkovitosti preverite, če obstajajo dokazi o razvoju odpornosti - bodite
pozorni, da lahko sanitarne razmere in bližina netretiranih refugijev prispevata k tveganju za ponovni napad.
• V primeru, da pravilna uporaba (glede na navodila na etiketi), ne daje pričakovane stopnje zaščite in obstajajo znaki odpornosti,
prenehajte z uporabo katerega koli proizvoda, čigar aktivna snov deluje na enak način.
• Uporabniki naj neposredno obvestijo nosilca avtorizacije v primeru, da je tretma neučinkovit. Nosilec avtorizacije naj obvesti
pristojne organe ali druge organe vključene v upravljanje z odpornostjo, če opazi kakršne koli primere razvoja odpornosti.
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4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja
Obdržite zunanjo embalažo za popolna navodila za uporabo in varnostna navodila.
Ne dopustite, da kakršnikoli materiali prekrivajo napravo v času delovanja.

Ne dotikajte se naprave s kovinskimi predmeti ali mokrimi rokami.

Takoj po vstavljanju ali odstranjevanju vložka si umijte roke.

Preprečite dostop mačk do tretiranih območij, zaradi visoke občutljivosti na piretroide.

Odstranite ali pokrijte terarije, akvarije in živalske kletke pred uporabo.

Med uporabo izključite zračni filter akvarija.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.

Preprečiti uporabo na območjih, kjer se skladišči, pripravlja ali uživa hrana npr. kuhinje, kleti, jedilnice ipd.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo
pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja
Verjetni neposredni ali posredni učinki:
Ni pričakovanih neželenih učinkov, če se uporablja po navodilih.
Piretroidi in piretrini lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in mravljičenje kože brez draženja).Če simptomi ne prenehajo:
poiščite zdravniško pomoč.

Ukrepi prve pomoči:
PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite
CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Zaužitje: ni posebnih zahtev.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove
embalaže
Hraniti izven dosega otrok.
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Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v
običajnih pogojih skladiščenja
Rok trajanja izdelka je 4 leta pri sobni temperaturi v primarni/komercialni embalaži.

Ne hraniti nad 40 °C.

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC
5.1. Navodila za uporabo
Glejte prejšnji oddelek.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja
Glejte prejšnji oddelek.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni
ukrepi za zaščito okolja
Glejte prejšnji oddelek.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže
Glejte prejšnji oddelek.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja
Glejte prejšnji oddelek.

6. Druge informacije
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Vsebuje piperonil butoksid, evkaliptol in d-limonen.

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC
7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni
proizvod

Trgovsko ime

RAID PIASTRINE ZANZARE EUCALIPTO

Področje trženja: SI

Številka dovoljenja
SI-0026527-0002 1-2
(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno
dovoljenje)

Splošno ime

Funkcija

Številka CAS

Številka EC

Vsebnost (%)

Transflutrín

Aktivna snov

118712-89-3

405-060-5

8,288

2-(2-butoksietoksi)etil 6propilpiperonil eter
(piperonil butoksid/PBO)

Aktivna snov

51-03-6

200-076-7

79,794

evkaliptol

Neaktivna snov
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