Houtwormdood OL

0,25% Permethrin

9255 N

Toxicologische groep
Toepassingsgebied

Synthetische pyrethroïden
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het behandelen van
hout onder dak dat door insecten is aangetast. Voor preventief behandelen
van hout dat bestemd is voor gebruik onder dak, ter voorkoming van
aantasting door insecten.

Gevarensymbolen

Voorzorgsmaatregelen
Algemeen

• Buiten bereik van kinderen bewaren.
• Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
• Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
• Tijdens de toepassing en voordat een behandelde ruimte weer in gebruik
wordt genomen, grondig ventileren.
• Daarna nog gedurende 48 uur niet langdurig in behandelde ruimten
verblijven.
• Voor de toepassing elektrische installaties spanningsvrij maken en
antennes, verdeeldozen, schakelaars afdekken.

Persoonlijke maatregelen

Schadelijke effecten milieu
Schadelijke effecten gezondheid
Eerste hulp bij ongevallen
Inslikken

Inademen

Contact met de huid
Contact met de ogen
H&P zinnen
H304
H319
H410
P102
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Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Kan het organisme binnen dringen door het verslikken of het inademen en
door de huid. Kan longschade veroorzaken na verslikken.
Patiënt in frisse lucht laten ademen. Het slachtoffer laten rusten. Indien de
ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen. Indien ademhalingsstilstand,
kunstmatige ademhaling toepassen, liefst door de mond. Zoek onmiddellijk
medische hulp.
Mond spoelen met overvloedig water. Water te drinken geven. Het
slachtoffer laten rusten. Zoek onmiddellijk medische hulp. Laten braken na
overleg met een arts.
Verontreinigde kleding uittrekken. Onmiddellijk wassen met water en zeep,
goed naspoelen, arts raadplegen.
Indien aanwezig verwijder contactlenzen. Onmiddellijk geopende oog,
15 minuten, spoelen met overvloedig water, arts raadplegen.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

H&P zinnen
P273
P280
P301 + P310
P331
P391
P405
P501
Overige informatie

Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/kleding/oog- en gelaatbescherming dragen.
Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
Geen braken opwekken.
Gelekte/ gemorste stof opruimen.
Achter slot bewaren.
De inhoud en de verpakking verwerken volgens de geldende voorschriften.
www.rentokil.nl: Technische ondersteuning > Veiligheid en gezondheid>
Veiligheidsbladen. Rentokil Pest Control: 030-6690400.
Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum: 030-2748888.
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