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Acest  document  constă  în  secrete  comerciale  şi  industriale,  care  sunt  proprietatea

exclusivă aal PelGar International Ltd, şi este un element valoros al activelor lor. Nu

poate fi considerat sub nici un caz ca un document administrativ şi de aceea comunicat

terţelor pentru nici un motiv fără o prealabilă aprobarea de la PelGar International

Ltd.



Prefaţă

Acest document a fost pregătit în numele şi sub responsabilitatea PelGar International

Ltd  pentru  scopul  exclusiv  de  a  furniza  Autorităţile  Naţionale  Competente  cu

informaţia necesară pentru a obţine autorizaţia comercială de vânzare a produsului

PROTECTOR NATURAL AEROSOL

pentru  beneficiul  exclusiv  al  PelGar  International  Ltd,  care  rămâne  proprietarul

datelor furnizate în documentul ataşat ca şi prorietarul dosarului original din care au

fost luate aceste date.

Aceste documente nu pot fi folosite de nici o parte terţă fără acordul prealabil în scris

al PelGar International Ltd pentru nici o cauză, incluzând obţinerea unui autorizaţii de

vânzare, sau pentru înregistrarea unui produs identic sau comparabil bazat pe piretrini.

                                     Pentru PelGar International Ltd

Martie 2017 

     Dr G Capel-Williams

                                                Director
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PENTRU ÎNREGISTRARE ÎN ROMÂNIA

INFORMAŢII REFERITOARE LA PROTECTOR NATURAL AEROSOL

a) identitatea şi concentraţia fiecărei substanţe active în unităţi metrice 

Pyrethrini (pur AS) 0.40% w/w (2.0 g/kg)

b) numărul de înregistrare pentru produsul dat de autorităţile competente 

HSE 8853 Protector Natural Aerosol

c) tipul produsului, de ex.:lichid concentrat, granule, pulbere, substanţă solidă, şi
altele

Spray aerosol

d) folosinţă pentru care produsul este înregistrat de exemplu: dezinfectant, 
folosinţă de suprafaţă, etc.

Insecticid 

e) instrucţiuni şi rata de aplicare în unităţi metrice, conform condiţiilor descrise 
în autorizaţia produsului 

Pentru a folosi împotriva insectelor zburătoare şi târâtoare, ca muşte, ţânţari, furnici, 
gândaci de bucătărie, viespe, urechelniţe, peştişori de argint, purici, cărăbuşi, ploşniţe 
de pat, molii, păduchi de carte, acarieni şi acarieni de praf. Pentru a folosi pe mobilier 
tare şi moale, incluzând aşternuturile în situaţii domestice şi comerciale, incluzînd 
bucătăriile, spitalurile (cu excepţia saloanelor ocupate), hoteluri, restaurante, clădirile 
publice şi municipale şi pe bordul navelor. 
Pentru a folosi în exterior, pe terase, căi, zone de agrement, staţii de tranzitare, gropi 
de gunoi şi cuib de viespi. Poate fi folosit în yona de depozitare a aeronavelor pentru 
tratament de înaintea zborurilor şi în vehicule de gunoi. Pentru a folosi în şi în jurul 
clădirilor de fermă, grajduri de vaci şi porci şi  săli de muls. Pentru a folosi casele 
păsărilor de curte împotriva acarienilor roşii şi gândaci de gunoi. A nu folosi pe 
cereale şi depozite de cereale.
Spray de spaţiu şi suprafaţă:
Spray de spaţiu pentru controlul insectelor zburătoare: O pulverizare de 5+10 secunde
va trata o cameră de dimensiuni medii (30 metri cubici) începând în centrul camerei şi
direcţionând spre toate zonele camerei.
 Spray direct: De la o distanţă de 15 cm pulverizaţi direct pe insecte, pentru insecte 
târâtoare şi ploşniţe de pat - o pulverizare de 2 secunde, pentru purici – o pulverizare 
de o secundă.
Spray de suprafaţă: De la o distanţă de 20 cm direct pe suprafaţa unde insectele 
plimbă, în fisuri, crăpături şi locuri de adăpost al insectelor – o pulverizare de 2-4 
secunde.
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f) efecte adverse directe sau indirecte care pot fi cauzate de produs, şi 
instrucţiuni de prim ajutor

Produsul nu este clasificat pentru sănătatea umană.

INSTRUCŢIUNI DE PRIM AJUTOR:
Inhalare: Îndepărtaţi persoana afectată de la sursa de comntaminare. Prim ajutor 
general, odihnă, căldură şi aer curat.
Obţineţi ajutor medical dacă simptomele sunt severe sau persistă.

Ingestie: Nu induceţi voma. Clătiţi guracu apă. Daţi multă apă de a bea. Dacă nu se 
simte bine, cereţi ajutor medical.

Contact cu pielea: Spălaţi pielea cu apă şi săpun. Obţineţi ajutor medical imediat, dacă
simptomele persistă după spălare.

Contact cu ochii: Clătiţi imediat cu multă apă. Îndepărtaţi lentilele de contactşi 
deschideţi larg pleoapele. Continuaţi clătirea pentru cel puţin 15 minute. Obţineţi 
ajutor medical imediat, dacă simptomele persistă după spălare. 

g) Frază suplimentară

Citiţi instrucţiunile înainte de folosinţă.

h) instrucţiuni de a dispune în siguranţă de biocid şi de ambalajul lui

Nu străpungeţi sau incineraţi, nici chiar după golire.
Nu necesită metodă de eliminare specifică. Canistrele goale nu trebuie străpunse sau 
incinerate din cauza riscului de explozie.

i) validitatea de la data fabricării, în cazul depozitării sub condiţii normale

Termenul de valabilitate a produsului, stocat sub condiţii normale este de doi ani de la
data de producţie.

j) timpul necesar pentru biocidul să aibă efect, perioadele în care produsul poate 
fi folosit, sau timpul între prima şi următoarea utilizare, sau când pot oamenii şi 
animalele intra în zonele tratate după folosinţă, incluzând detalii despre 
metodele de decontaminare, şi timpii necesari de decontaminare a zonelor 
tratate. Detalii despre curăţarea echipamentului; măsuri de siguranţă în timpul 
utilizării, depozitării şi transportării, de ex. Echipament de protecţie, măsuri de 
siguranţă împotriva pericolului de incendiu, acoperirea mobilelor, eliminarea 
alimentelor şi instrucţiunilor evitând contaminarea animalelor.

Spray de spaţiu pentru controlul insectelor zburătoare: O pulverizare de 5-10 secunde 
va trata o cameră de dimensiuni medii (30 de metrii cubici), începând din centrul 
camerei şi pulverizând în toate zonele camerei.

Spray direct: De la o distanţă de 15 cm pulverizaţi direct pe insecte, pentru insecte 
târâtoare şi ploşniţe de pat – o pulverizare de 2 secunde, pentru purici + o pulverizare 
de 1 secundă.
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Spray de suprafaţă: De la o distanţă de 20 cmdirect pe suprafaţa unde insectele 
plimbă, în crăpături, fisuri şi alte locuri unde se ascund insectele – o pulverizare de   
2-4 secunde.
Pentru a evita riscul la om şi mediu, conformaţi cu instrucţiunile de folosinţă.

Nu contaminaţi alimentele, ustensilele de mâncat sau suprafeţele care intră în contact 
cu mâncarea.
Acest material şi recipientu lui trebuie eliminate întrun mod sigur.
Nu pulverizaţi direct pe animale şi păsări de curte.
Îndepărtaţi toate persoanele şi animalele pe durata tratamentului.
Acoperiţi toate rezervoarele de apă înainte de folosinţă.
Periculos pentru albine.
Nu aplicaţi direct pe animale.
Îndepărtaţi animalele pe durata aplicării.
Nu aplicaţi pe îmbrăcăminte.
A nu folosi pe aşternuturile, locurile de dormit sau locurile unde culcă animalele de 
companie.
Protejaţi maşinăria de lapteşi containerele de lapte de contaminare.
Spălaţi mâinile şi pielea expusă înaintea meselor şi după utilizare.
Păstraţi întrun loc sigur.
Nu atingeţi suprafeţele tratate până se usucă.
Nu manipulaţi ţesăturile tratate, până se usucă şi aerisiţi-le bine înainte de utilizare.
Colectaţi ouăle şi îndepărtaţi furajele, apa expusă şi laptele înainte de aplicare.

Măsuri de stingere a incendiilor:
Mijloace de stingere adecvate, spuma, dioxidul de carbon, pudra uscată sau ceaţa de 
apă.
Sfaturi pentur pompieri:
Stingeţi incendiile avansate sau masive de la o distanţă sigură sau o locaţie protejată. 
Fiţi conştienţi de pericolul de explozie. Canistrele apropiate de foc trebuie îndepărtate 
sau răcite cu apă. 
Controlaţi scurgerile de apă, prin reţinere şi păstrare în afara sistemelor de canalizare 
şi cursurile de apă.
Echipament special de protecţie pentru pompieri:
Purtaţi  aparat de respirat autonom cu presiune pozitivă şi îmbrăcăminte de protecţie 
corespunzătoare.

k) categoria  de utilizatori pentru care produsul este restricţionat.

Acest produs poate fi folosit atât de utilizatori amatori cât şi de profesionişti. 

I) informaţii privind orici risc specific asupra mediului, în special pentru 
protejarea organismelor care nu sunt vizate, şi evitarea contaminării apelor. 

Îndepărtaţi toate persoanele şi animalele în timpul tratamentului.
Îndepărtaţi sau acoperiţi toate acvariile înainte de aplicare.
Periculos albinelor.
Toxic vieţii acvatice cu efecte pe termen lung.
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Nu descărcaţi în sistemul de canalizare, cursurile de apă sau pe sol. Deversările sau 
descărcările necontrolate în cursurile de apă trebuie raportate imediat la organismul de
reglementare adecvat.
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