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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.
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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

Vulcan P RFU
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
Noiembrie 2015

Dr G Capel-Williams
Director
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PENTRU ÎNREGISTRARE ÎN ROMÂNIA
INFORMAŢII REFERITOARE LA VULCAN P RFU
a) identitatea şi concentraţia fiecărei substanţe active în unităţi metrice
Permethrin (pure AS)

0.25% w/w (2.5 g/kg)

Tetramethrin (pure AS)

0.125% w/w (1.25 g/kg)

Piperonyl butoxide (pure AS) 0.705% w/w (7.05g/kg)
b) numărul de înregistrare pentru produsul dat de autorităţile competente
HSE 7437

Vulcan P RFU fly spray

c) tipul produsului, de ex.:lichid concentrat, granule, pulbere, substanţă solidă, şi
altele
Lichid gata de folosit.
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
Insecticid împotriva insectelor zburătoare şi târâtoare, incluzând muştele, ţânţarii,
molii, viespe, furnici, gândaci de bucătărie, urechelniţe, peştişori de argint , purici,
ploşniţe de pat, cărăbuşi, păianjeni, acarieni, păduchi şi căpuşe în zone domestice,
comerciale şi industriale (incluzând bucătăriile), spitalurie (cu excepţia saloanelor
ocupate), facilităţile militare, zonele de depozitare şi preparare a alimentelor, în şi în
jurul clădirilor de fermă, fabricile de produse lactate, încăperile de depozitare a
laptelui, facilităţile de creştere a animalelor, locuinţele animalelor şi păsărilor,
cuiburile de furnici şi viespe, plus locurile de eliminare şi stocare a deşeurilor.
Tratament de spaţiu şi pulverizare pe suprafeţe.
Pulverizare pe suprafeţe: Aplicaţi un litru de produs pe o suprafaţă de 25 metri pătraţi.
Tratament de spaţiu: Aplicaţi 1 ml de produs la 1 metru cub de volum de tratat.
f) efecte adverse directe sau indirecte care pot fi cauzate de produs, şi
instrucţiuni de prim ajutor
Provoacă iritarea pielii.
Poate provoca somnolenţă şi ameţeală.
Poate fi fatal dacă înghiţit şi intră în căile respiratorii.
INSTRUCŢIUNI DE PRIM AJUTOR
Informaţii generale: Îndepărtaţi imediat orice îmbrăcăminte pătat de produs.
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Simptome ale întoxicării pot apărea chiar după câteva ore, de aceea este recomandat
supravegherea medicală pentru cel puţin 48 de ore după incident. În cazul respirării
iregulate sau stopului respirator furnizaţi respirare artificială.
După inhalare: Inhalarea ceţii sau sprayului poate provoca iritarea sistemului
respirator. În cazul inconştienţei mutaţi pacientul la aer curat şi plasaţi în poziţie de
recuperare. Cereţi ajutor medical de urgenţă.
După contact cu pielea: Îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată. Spălaţi imediat cu
apă şi săpun şi clătiţi bine. Dacă iritarea persistă obţineţi ajutor medical. Purtaţi
îmbrăcămintea contaminată numai după o spălare completă.
După contact cu ochii: Clătiţi ochii deschişi pentru câteva minute sub apa curgătoare.
Dacă iritarea persistă obţineţi ajutor medical.
După înghiţire: Clătiţi apa. Nu induceţi voma. Sunaţi imediat un medic. Dacă
conştient daţi de băut o cantitată mică de lapte. Arătaţi medicului eticheta produsului.
g) Frază suplimentară
Citiţi instrucţiunile înainte de folosinţă.
h) instrucţiuni de a dispune în siguranţă de biocid şi de ambalajul lui
Acest material şi containerul lui trebuie eliminaţi întrun mod sigur.
Eliminaţi ambalajul şi resturile de produs nefolosit conform cu reglementările locale.
Dacă este necesar, consultaţi un operator de deşeuri profesionist sau autorităţile
locale.
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.
Tratament de spaţiu şi pulverizare pe suprafeţe.
Pulverizare pe suprafeţe: Aplicaţi un litru de produs pe o suprafaţă de 25 metri pătraţi.
Tratament de spaţiu: Aplicaţi 1 ml de produs la 1 metru cub de volum de tratat.
Pentru a fi folosit numai de operatori profesionişti.
Purtaţi îmbrăcăminte protectivă potrivită şi mănuşi sintetici de cauciuc/PVC când
utilizaţi.
Evitaţi contaminarea excesivă a combinezoanelor şi splălaţi-le regulat.
Nu inspiraţi ceaţa sau vaporii de spray. Altfel purtaţi echipament protectiv respirator
şi echipament de protecţie a ochilor.
Nu contaminaţi alimentele, ustensilele de mâncat sau suprafeţele care intră în contact
cu alimente.
Acoperiţi rezervoarele de apă înainte de aplicare.
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Acest material şi containerul lui trebuie eliminate întrun mod sigur.
Nu aplicaţi direct pe animale.
Extrem de periculos peştilor şi altor forme de viaţă acvatică.
Îndepărtaţi sau acoperiţi acvariile înainte de aplicare.
Nu contaminaţi cursurile de apă.
Nu aplicaţi pe îmbrăcăminte sau aşternuturi.
Nu folosiţi pe paturi de filtru şi pe staţiile de epurare a apelor uzate.
Nu aplicaţi direct pe animale şi păsări.
Protejaţi echipamentul de lapte şi containerele de contaminare.
Spălaţi imediat stropii de piele sau ochi.
Spălaţi mâinile şi pielea expusă înaintea meselor şi după utilizare.
Păstraţi în ambalajul original, bine închis, întrun loc sigur.
Dacă înghiţit, nu induceţi voma: cereţi imediat ajutor medical şi arătaţi-le acest
ambalaj sau etichetă.
A nu se lşsa la îndemâna copiilor.
Asiguraţi ventilarea adecvată în timpul aplicării.
Ventilaţi zonele tratate complet după aplicare.
Nu manipulaţi ţesăturile tratatepână se usucă şi aerisiţi-le bine înainte de utilizare.
Colectaţi ouăle şi îndepărtaţi furajele, apa expusă şi laptele înainte de utilizare.
Măsuri de stingere a incendiilor:
Agenţi de stingere potrivite: CO2, spray de pulbere sau apă. Stingeţi incendiile mai
mari cu spray de apă sau spumă rezistentă la alcool. Păstraţi containerele expuse la
foc răcite prin pulverizare cu apă.
Pericole speciale datorită substanţei sau amestecului: Poate apăra formarea gazelor
toxice dacă încălzit, de exemplu dioxid de carbon, oxid de azot şi clorid de hidrogenă.
Echipament protectiv: Purtaţi echipament de respirat autonom şi costum, mănuşi şi
bocanci de protecţie chimicală.
k) categoria de utilizatori pentru care produsul este restricţionat.
Produsul este pentru uz amator şi uz profesional.
i) informaţii privind orici risc specific asupra mediului, în special pentru
protejarea organismelor care nu sunt vizate, şi evitarea contaminării apelor.
Precauţii de mediu: Reţineţi sau absorbiţi scurgerile de lichid cu pământ sau nisip.
Nu lăsaţi să ajungă în sistemul de canalizare/ apele de suprafaţă sau subterane.
Informaţi autorităţile competente asupra scurgerile în cursurile de apă sau sistemului
de canalizare.
Metode şi materiale de reţinere şi curăţare: Eliminaţi materialele contaminate şi
deşeurile în conformitate cu reglementările naţionale. Asiguraţi ventilaţie adecvată.
Absorbiţi cu material absorbant inert şi eliminaţi deşeurile periculoase. Păstraţi în
containere potrivite de eliminare închise. După o scurgere sau deversare spălaţi zona
contaminată cu apă, sau detergent şi apă, având grijă să spălaţi de la intrările
drenajelor de ape de suprafaţă. Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie potrivită când
curăţaţi deversările.

