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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei
Exosex SPTab

1.2. Engedélyes
Név

Interantional Pheromone Systems Ltd.

Cím

Unit 8, West Float Industrial Estate, Millbrook Road CH41 1FL
Birkenhead Egyesült Királyság

Az engedélyes neve és címe

Engedélyszám
HU-2018-SN-19-00212-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

HU-0018652-0000

Az engedélyezés dátuma

20/07/2016

Az engedély léjáratának
dátuma

20/07/2026

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

Exosect Ltd

A gyártó címe

Leyland Business Park, Colden Common SO21 1TH Winchester Egyesült Királyság

Gyártási helyek

Boyes Lane, Colden Common SO21 1TA Winchester Egyesült Királyság

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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Hatóanyag

1433 - (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetát

A gyártó neve

Aeroxon Gmbh

A gyártó címe

Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Németország

Gyártási helyek

Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Németország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ
Triviális név

IUPAC-név

(Z,E)-tetradeka-9,12dienil-acetát

Funkció

CAS-szám

Hatóanyag

EK-szám

Tartalom (%)

250-753-6

1

2.2. Az előállítás típusa
CP - Kontakt por

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

4. Engedélyezett felhasználás(ok)
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4.1 A felhasználás leírása
Felhasználás 1 - Exosex SPTab
Terméktípus
Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)
Molycsalogató/párzásgátló anyagként, szakképzett foglalkozásszerű felhasználók általi
beltéri felhasználásra.
A termék aszalványmoly, lisztmoly, készletmoly és déligyümölcsmoly számának
csökkentésére alkalmas.
Pyraloidea: Plodia interpunctella-aszalványmoly-Ivarérett egyedek|Rovarok, emlősök
(pl. rágcsálók)
Pyraloidea: Ephestia kuehniella-lisztmoly-Ivarérett egyedek|Rovarok, emlősök (pl.
rágcsálók)
Pyraloidea: Ephestia elutella-készletmoly-Ivarérett egyedek|Rovarok, emlősök (pl.
rágcsálók)
Pyraloidea: Cadra cautella-déligyümölcsmoly-Ivarérett egyedek|Rovarok, emlősök (pl.
rágcsálók)

Beltéri

Felhasználási terület
Csak beltéri felhasználásra

Az alkalmazás módja(i)

Kézi alkalmazás -

A termék aszalványmoly, lisztmoly, készletmoly és déligyümölcsmoly számának
csökkentésére alkalmas.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

10 mg 25 m2-hez - 0 Telepítés
Helyezzen egy tablettát a műanyag adagolóba
Erősítse az adagolót egy alkalmas felülethez, a talajszinttől megközelítőleg 2 m
magasságban.
Egy 24 tablettát tartalmazó csomag 600m2 kezelésére alkalmas. (1 tabletta 25 m2-hez
elegendő)
Legfeljebb 50 m2 nagyságú területeknél: Az adagolókat egymástól mintegy 5 m
távolságra a helység sarkainál helyezze el, lehetőség szerint a
falfelületeket hasznosítva.
50m2-nél nagyobb területek esetén az adagolókat rács formában, egymástól 5 m
távolságra helyezze el. A helység sarkaiból kiindulva először a falfelületeket
hasznosítva járjon el. A többi tablettát egyenletesen oszlassa el a kezelendő terület
egyéb alkalmas felületein és struktúráin.
Ne helyezze az adagolókat a közvetlenül a védendő áru (raktározott
élelmiszer/takarmány, szállítószalag stb.) fölé, hogy a termék esetleg
lehulló pora a védendő árut ne szennyezhesse be. Ne helyezze monitorozó
feromoncsapdáktól mért 2 m-es távolságon belülre.”

Felhasználói kör

Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok
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24 db 1 grammos tablettát tartalmazó, PE/PET anyaggal rétegelt DOY tasak külső
dobozban.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A tablettákat kéthavi rendszerességgel cserélje a folyamatos hatás biztosítására.
A kártevők ismert gyakoribb előfordulási helyeire vagy a problémás területekre több tablettát helyezzen ki.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Használat előtt olvassa el a mellékelt útmutatót.
Ne használja olyan helyeken, ahol étel, ital vagy takarmány szennyeződhet. Ne alkalmazza közvetlenül dohányon. A termék
alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Étkezés előtt és használat után mossa meg a kezét és a terméknek kitett
bőrfelületet.
Biztonságos helyen tartandó. Gyermekektől elzárva tartandó.
A kiömlött terméktől a padló csúszóssá válhat. Kerülje a porképződést.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Belégzés: a tabletta porának belégzése esetén menjen friss levegőre.
Ha légzési nehézségek lépnek fel, vagy a tünetek hosszabb ideig
fennállnak, forduljon orvoshoz.
Bőrrel való érintkezés: ha a termék bőrrel érintkezik, szappanos vízzel le kell mosni.
Szembe jutás: szembe jutást követően azonnal öblítse ki bő vízzel és az
öblítést folytassa néhány percig. Ha a tünetek hosszabb ideig
fennállnak, forduljon orvoshoz.
Lenyelés: lenyelés esetén alkalmazzon vizes szájöblítést. Forduljon orvoshoz.
Ne juttassa a terméket élővízbe, szennyvízcsatornába.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások

Nagyobb kiömlés esetén gyűjtse össze az anyagot, és gondoskodjon a biztonságos ártalmatlanításáról. Seperje fel a kiszóródott
tablettákat és/vagy port ártalmatlanítás céljára szolgáló tartályokba. A pormaradékot a terület enyhe tisztítószeres oldattal való
letörlésével/súrolásával távolíthatja el.
Az anyagot és az edényzetet megfelelő módon ártalmatlanítani kell. A csomagolást a helyi előírásoknak megfelelően kell
ártalmatlanítani.
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4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

A termék bontatlan állapotban minőségét 6 hónapig őrzi meg hideg tárolóban (hűtőszekrényben), legfeljebb 4 C-on történő tárolás
esetén. A hideg tárolóból (hűtőszekrényből) kivéve 2 héten belül használja fel.
Felbontás után azonnal fel kell használni.

5. Általános használati utasítás
5.1. Használati utasítások
Lásd engedélyezett felhasználások

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd engedélyezett felhasználások

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések
Lásd engedélyezett felhasználások

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd engedélyezett felhasználások

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Lásd engedélyezett felhasználások

6. Egyéb információk
Engedély száma: UK-2016-1002
Referencia okirat száma: HU-2018-SN-19-00212-0000
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