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2,15% Imidiacloprid

13250 N

Toxicologische groep
Toepassingsgebied

Nitroguanides
Lokaas in de vorm van gel ter bestrijding van kakkerlakken in ruimten. De gel
dient direct in naden en kieren aangebracht te worden met een gelpistool en
kan worden toegepast terwijl de behandelde ruimte in werking is.

Gevarensymbolen

Voorzorgsmaatregelen
Algemeen

• Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren en aanbrengen.
• Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeders.
• Breng gel niet aan op plaatsen die behandeld zijn met residueel insecticide.
• Voorkom direct contact met de gel.

Persoonlijke maatregelen

Schadelijke effecten milieu

Schadelijke effecten gezondheid
Eerste hulp bij ongevallen
Inslikken

Contact met de huid
Contact met de ogen
H&P zinnen
H301 + H302
H311
H314
H315
H317
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Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terecht komen. Zeer
vergiftig voor in water levende organismen. Kan in aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.
• Mond spoelen. Braken opwekken, alleen als patiënt bij vol bewustzijn is,
medische hulp niet snel bereikbaar is, een grotere hoeveelheid ingeslikt is
en als tijd sinds inslikken minder dan één uur bedraagt. (Braaksel mag niet
in luchtpijp terecht komen).
• Mond spoelen en braken opwekken.
• Arts waarschuwen.
Met veel water en zeep afwassen. Arts waarschuwen.
Spoelen met water. Arts waarschuwen.
Giftig en schadelijk bij inslikken.
Giftig bij contact met de huid.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H&P zinnen
H318
H331
H411
P280
P333 + P313
P501
Overige informatie

Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Giftig bij inademing.
Giftig voor het in water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Beschermende handschoenen/kleding/oog- en gelaatbescherming dragen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Inhoud/ verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval.
www.rentokil.nl: Technische ondersteuning > Veiligheid en gezondheid>
Veiligheidsbladen. Rentokil Pest Control: 030-6690400.
Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum: 030-2748888.
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