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BIZTONSÁGI ADATLAPOT 
 
 
Aktualizáció dátuma: 2009.10 / Verzió 4 
 
   
 
1.AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA.  
 
Gyártó:  Bros Sp.j. 
   ul.  Karpia 24, 61-619 Poznań 
   tel.: 0-61/8262-512 
   fax.: 0-61/8200-841 
Kereskedelmi név:  BROS – Szúnyogirtó folyadék 
Alak:              Folyékony készítmény 

Termékfajta:             18 csoport, rovarok elleni termék 

Kategória:  III, biológiai romboló termék 
 

2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA. 
 
N Környezetre veszélyes 
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben 
hosszan tartó károsodást okozhat. 
                            N  
 
3. ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL. 
 

NÉV OSZTÁLYOZÁS TARTALOM NR CAS NR WE 
etoc 

pralletrin 
 

2-methyl-4-oxo-3-(2-
propynyl)-2-cyclopenten-1-

yl 2,2-dimethyl-3-(2-
methyl-1-

propenyl)cyclopropanecar
boxylate 

T, Xn, N, R22, R23, 
R50/53 

1,00% 23031-36-9 245-387-9 

 
 

 
 
 

 

 
4.ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK. 
 
INHALÁCIÓ: nincs különösebb veszélyeztetettség 
 
LENYELÉS: lépjen kapcsolatba az orvossal, mutassa meg a termék cimkéjét  
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BŐRREL VALÓ KONTAKTUS: mossa ki bő vízzel és szappannal  
 
SZEMMEL VALÓ KONTAKTUS: mossa ki bő vízzel 
 
 
 
 
5.TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK. 
 
Ajánlott oltási eszközök: hab, széndioxid, oltópor 
 
Nem ajánlott oltási eszköszök: nincs 
 
Más veszélyeztetettség: tűz esetén mérgező és/vagy ingerlő pára/gáz válhat ki. 
 
Felszerelés: használjon légzőkészüléket és védőruhát 
 
 
Általános oltási eljárás. Ne engedje, hogy az oltóvízzel beszennyezett termék a vízbe, 
csatornákba kerüljön. 
 
 
 
6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN. 
 
Személyi védelem: használjon kesztyűt ha a folyadék kikerült a csomagolásból  
 
Környezetvédelem: ne engedje a készítmény vízbe és csatornába való kerülését 
 
Tisztitási mód: az esetleges kifolyást semlegesítse homokkal, földdel és fűrészporral. 
Biztonságos felhasználás céljából géppel szedje össze (söpörni, porszívozni) a megjelölt 
tartályba. 
 
 
 
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS. 

 
Raktározás: szobahőmérsékleten, száraz helyen tárolja  
 
Manipuláció: tartsa távol a gyerekektől, ne engedje meg a víz és az élelmiszer 
beszennyeződését, a készülékkel való munka után vagy az esetleges kifolyása esetén mosson 
kezet vízzel és szappannal  
 
 
 
 
8. AZ EXPOZÍCIÓ KORLÁTOZÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK.  
 
Használja az általános biztonsági, munkahigéniai és munkarend szerint, a készülék használata 
elött ismerkedjen meg a címke és a használati utasítás szövegével. 
 



BROS – SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK 

3 

Kerűlje a szemmel való közvetlen kapcsolatot, kerűlje a készűlék közvetlen belélegzését, a 
készítménnyel való munka után mosson kezet vízzel és szappannal. 
 
 

9.FIZIKAI ÉS KĚMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
Jellemzők Tulajdonságok 
Kinézet Folyadék műanyagüvegben 
Illat jellegzetes 
Szín színtelen 
pH nincs jelölve 
Forrásfok nincs jelölve 
Olvadási fok nincs jelölve 
Gyújtóhőfok 100*C fölött 
Öngyulladás nem érinti 
Sűrűség körülbelül  0,820 g/ml 
Vízben való oldódás nem oldódó 
Párolgás sebessége nincs jelölve 
Gőznyomás nincs jelölve 
Robbanási veszélyezettség nem érinti 

 
 
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG. 
 
Állandóság: a termék normális feltételek mellett kémiailag stabil 
 
Veszélyes polimerizáció/termékbomlás: nincs 
 
Széthullási termékek: ismeretlen 
 
Anyagok, amit kerűlni kell: erős oxidálókal való kontaktus  
 
 
11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK. 
 
Erős szájon áti mérgezőség: 
Erős mérgezőség, kiszámítva; orális, LD50, patkány: >2000mg/kg 
 
 
 
12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK. 
 
A termék 5-9 pH értékek mellett vízben stabil, fennmaradhat víztartályakban, viszonylag 
könnyen bomlik  
 
 
13. ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 

A hulladékot a kötelező előírásoknak megfelelően kezelje. (Törvény a hulladékokról, Dz. U. 62. 

szám 628. poz. 2001.04.27.,későbbi változtatásokkal). 
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14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK. 
Zárt közlekedési eszközzel szállítsa. Nem jelent veszélyt a közlekedésben. 
Földi és síni:     ADR    nem esik osztályozás alá 
Tengeri:   IMDG  nem esik osztályozás alá 
Légi:              ATA nem esik osztályozás alá 
 
 
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK. 
 
N Környezetre veszélyes 
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben 
hosszan tartó károsodást okozhat.              N 
 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.        
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a 
címkét az orvosnak meg kell mutatni. 
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati 
utasítást/biztonsági adatlapot. 
   
 
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK. 
 
 

Forrás: 

Tartsa be csomagoláson található előírásokat. Az itt található információk az aktuális, 
legjobb tudásunk és tapasztalatainkon alapul. E dokumentum célja a termékünk leírása 
biztonsági szempontból, ezért nem jelenthet garanciát konkrét jellemzőkre. A kártyát az 
adott irodalom, kisérleti eredmények és a nyersanyagok jellemzési kártyák alapján 
készült 
 


