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Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn
Exosex SPTab

1.2. Innehavare av produktgodkännande
Namn och adress till
innehavaren av
produktgodkännandet

Namn

Interantional Pheromone Systems Ltd.

Adress

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

Godkännandenummer
EU-0014018-0000

Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3)

SE-0018651-0000

Datum för godkännande

16/03/2018

Utgångsdatum för
godkännande

20/07/2026

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Exosect Ltd

Tillverkarens adress

Leyland Business Park, Colden Common SO21 1TH Winchester Storbritannien

Tillverkningsställe(n)

Boyes Lane, Colden Common SO21 1TA Winchester Storbritannien

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet
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Verksamt ämne

1433 - (Z, E)-tetradeka-9,12-dienylacetat

Tillverkarens namn

Aeroxon Gmbh

Tillverkarens adress

Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Tyskland

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten
Trivialnamn

IUPAC-namn

(Z, E)-tetradeka-9,12dienylacetat

Funktion

CAS-nummer

Verksamt ämne

EG-nummer

Innehåll (%)

250-753-6

1

2.2. Typ av formulering
CP - Kontaktpulver

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse

Skyddsangivelse

4. Godkänd användning

27/05/2019

PRODUKTRESUMÉ

2

4.1 Bruksanvisning
Användning 1 - Exosex SPTab
Produkttyp
En exakt beskrivning av den
godkända användningen, om
det är relevant
Målorganism(er) (inklusive
utvecklingsstadium)

PT 19 - Avskräckande och tilldragande medel

Användes av yrkesmässiga användare inomhus för att attrahera mott/störa motts parning

Pyraloidea: Plodia interpunctella-indiskt mjölmott-Adulta (insekter, däggdjur (ex.
gnagare))
Pyraloidea: Ephestia kuehniella-kvarnmott-Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))
Pyraloidea: Ephestia elutella-hömott-Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))
Pyraloidea: Cadra cautella-kortvingat fruktmott-Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))
Pyraloidea: Cadra figuliella-smalvingat fruktmott-Adulta (insekter, däggdjur (ex.
gnagare))

Inomhus

Användningsområde
Endast inomhus

Appliceringsmetod

Manuell applicering En komprimerad tablett sätts in i en dispenseringsenhet i plast som sätts fast på
väggar, pelare, maskiner och andra lämpliga ytor (d.v.s. inte ovanför transportband eller
där pulver kan hamna i livsmedelsprodukter). Dispensrar placeras 1-2 meter över
marken med 1 tablett per 25 m2 golvyta.

Appliceringshastighet och
frekvens

10 mg per 25 m2 - 0 1 tablett räcker till 25 m2

Tabletter byts ut var 60:e dag.

Användarkategori(er)
Förpackningsstorlekar och
förpackningsmaterial

Yrkesmässig användare

Dospåse, Plast: komposit: 80 x 130 x 25 mm

Lådor, papper, papp, 130 x 70 x 33 mm
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PE/PET-laminerade gör-det-själv dospåsar innehåller 24 x 1 tabletter, som förvaras i en
ytterlåda

Petsäker förslutning

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Exosex SPTab består av tabletter av komprimerat Entostat-pulver som innehåller mottferomon och en distribueringssats. Exosex
SPTab-tabletterna och distribueringssatsen är förpackade separat. Distribueringssatsen består av:

- En låda som innehåller 24 dispenseringsenheter i plast med vidhäftande dynor;

- En låda som innehåller 24 tabletter; och

- Bruksanvisning.

Tabletten sätts in i en dispenseringsenhet i plast som är sätts fast på väggar, pelare, maskiner och andra lämpliga ytor (d.v.s. inte
ovanför transportband eller där pulver kan hamna i livsmedelsprodukter). Dispensrar placeras 1-2 meter över marken.

Distribueringsanvisningarna är som följer:

- Tryck tabletten ordentligt in i dispensern och låt cirka 50 % av tabletten vara exponerad.

- Avlägsna plastskyddet från den kletiga fästytan på dispenserns baksida.

- Rengör underlagets yta och tryck på dispensern med tabletten i det översta läget.

27/05/2019

PRODUKTRESUMÉ

4

Appliceras med en appliceringsmängd på 1 tablett (10,0 mg aktivt ämne) per 25,0 m2 golvyta och under en period på 60 dagar per
tablett.

Förvara oöppnad vid eller under 4 ºC.

Använd inom 6 månader.

Använd inom 2 veckor efter att det tagits ut från kylförvaringen.

Använd omgående när produkten öppnats.

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Användes endast av yrkesmässig personal

Använd inte på platser där livsmedel, foder eller vatten kan förorenas.

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

Endast för användning inomhus.

Tvätta händer och exponerad hud innan måltider och efter användning.

Förvara på en säker plats.

Förvara oöppnad vid eller under 4 ºC.

Använd inom 6 månader.
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Använd inom 2 veckor efter att det tagits ut från kylförvaringen.

Använd omgående när produkten öppnats.

Applicera inte direkt på tobak.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller
indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda
miljön

Inandning: Se till att få frisk luft om pulver från tabletten inhaleras. Sök läkarhjälp vid andningssvårigheter eller om symptom kvarstår.

Kontakt med huden: Vid hudkontakt, tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Vid ögonkontakt, spola ögonen omgående med stora mängder av vatten i åtminstone 15 minuter. Sök läkarhjälp om
symtom kvarstår.

Vid förtäring: Vid förtäring, skölj munnen med vatten. Sök läkarhjälp.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp: Spill kan göra golv hala. Undvik dammbildning.

Miljöskyddsåtgärder: I händelse av mycket spill, samla upp materialet och kassera på ett säkert sätt.
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4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är
specifika för denna användning

Förpackningen ska bortskaffas i enlighet med lokala regler.

Släpp inte ut i avlopp.

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för
produkten vid normala lagringsförhållanden
Förvara oöppnad vid eller under 4 ºC.

Använd inom 6 månader.

Använd inom 14 dagar efter att det tagits ut från kylförvaringen.

Använd omgående när produkten öppnats.

Hållbarhetstiden är 6 månader vid 4 ºC.

5. Allmänna villkor för användning
5.1. Bruksanvisning
Se godkänt användningsområde

5.2. Riskbegränsande åtgärder
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Se godkänt användningsområde

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för
första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön
Se godkänt användningsområde

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Se godkänt användningsområde

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala
lagringsförhållanden
Se godkänt användningsområde

6. Övrig information
Registreringsnummer: EU-0014018-0000
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