Етикет: Антивеспе

Наименование: Антивеспе
Производител: Коллант с.п.а., Виа Триесте 49/53, 35121 Падуа, Италия, тел.(+39)499983000
Лице, което пуска биоцида на пазара: „Агрибул” ЕООД, Адрес: ул. „Ястребец” № 9, бл. 2,
ет. 1, ателие 5, 1680 София , Teлефон: (02) 958 99 44; е-mail: agribul@gmail.com
Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ ООД, 1517 София, ул. “Бесарабия” № 52, телефон:
(02) 945 14 95, www.bugaway.info, www.pcp-bg.com, е-мейл: office@pcp-bg.com
Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 1041-1/14.01.2011г.
Активно вещество: перметрин - 0.48 г/ 100 г; тетраметрин – 0.2 г/ 100 г; пиперонилбутоксид – 1.2 г/ 100 г.

ОПАСНО
Предупреждения за опасност:
H222 Изключително запалим аерозол.
H229 Съд под налягане: може да предизвика експлозия при нагряване.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на
кожата.
EUH208 Съдържа: ПЕРМЕТРИН. Може да предизвика алергична реакция.
Препоръки за безопасност:
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности.
Тютюнопушенето забранено.
P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P251 Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P264 Да се измият лицето и ръцете старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска
за лице.
P304+340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция,
улесняваща дишането.
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P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P410+412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи
от 50°C/ 122°F.
Съдържа: ПРОПАН-2-ОЛ и НАФТА, ТЕРМООБРАБОТЕНА, ТЕЖКА.
Главна група 3 Контрол на вредители.
Продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.
Област на приложение: за борба с оси и стършели на открито и закрито.
Категория на потребителите: професионална и масова.
Вид на препарата: аерозолен флакон под налягане.
Начин на употреба: Инсектицид с моментален ефект срещу оси и техните гнезда. Неговата
специална клапа позволява пръскане от разстояние 4 м, директно в гнездата на осите,
намалявайки по този начин рискът за оператора да бъде атакуван от тях. Притежава добра
остатъчна активност. Разклатете добре флакона преди употреба. Пръскайте на кратки
интервали като насочите струята директно към гнездото на осите или към всяко място, на
което те биха могли да се скрият. За по-добър ефект, изпозвайте късно вечерта, когато осите
са в гнездата си.
Мерки за оказване на първа помощ:
При контакт с кожата: незабавно да се свали замърсеното облекло, замърсените кожни
участъци да се измият обилно с вода. Ако симптомите на дразнене персистират, да се
потърси квалифицирана лекарска помощ. Замърсеното облекло да се изпере преди повторна
употреба. При контакт с очите: да се изплакнат незабавно обилно с течаща вода при широко
отворени клепачи в продължение поне на 15 минути. Да се потърси квалифицирана лекарска
помощ. При вдишване: да се изнесе пострадалият на чист въздух. Ако е засегнато дишането
да се потърси квалифицирана лекарска помощ. При поглъщане: да се потърси
квалифицирана лекарска помощ. Да се предизвика повръщане само, ако е наредено от лекар.
Никога не давайте нещо през устата на лице в безсъзнателно състояние. Няма специфичен
антидот. Лечението е симптоматично.
Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:
След употреба, в случай на контакт с кожата, незабавно измийте с вода и сапун. Да не се
използва срещу посоката на вятъра. Да не се вдишват парите/аерозола. Да се прилага само в
помещения с добра вентилация. Да се държи далече от източници на запалване. Съд под
налягане: да се пази от пряка слънчева светлина и да не се подлага на въздействие на
температури, превишаващи 50°С. Да не се пробива или изгаря дори и след употреба. Да не се
пръска срещу открит пламък или всякакъв нажежен материал. Да се съхранява далече от
източници на запалване. Да не се пуши. Да се съхранява далече от достъп на деца. Да не се
замърсяват храни и напитки или водни източници. Да се държи далече от храни за хора и
животни и напитки. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Да се
спазват изискванията за отделните видове превози. Подходящи гасителни средства при
пожар: въглероден диоксид, пяна, химически прах. Водна струя под налягане може да се
използва само за охлаждане на опаковките.
Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и
между приложението и достъпа на хора: Обработката се повтаря при необходимост. Ако
препаратът се изполва на закрито, достъпът на хора се разрешава след пълно проветряване на
помещенията за най-малко 60 минути.
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Указания за безопасно обезвреждане: използвайте цялото съдържание и не
употребявайте повторно празната опаковка! Отпадъците от биоцидния препарат като
остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и
обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица,
притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за
битови отпадъци.
Съдържание: 750 мл
Партида №: виж маркировката.
Дата на производство: виж маркировката.
Дата на която изтича срокът на годност: 2 години от датата на произвидство.
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