Spritex Pyrethrin 12/30

0,3% Pyrethrinen
3,0 % Piperonylbutoxide

8353 N

Toxicologische groep
Toepassingsgebied

Natuurlijke Pyrethrinen / Synergisten (piperonylbutoxide).
Gebruiksklaar middel ter bestrijding van insecten in opslag-, verblijfs- en
bedrijfsruimten.
De vloeistof wordt onder hoge druk en fijne druppel in de ruimte verneveld.

Gevarensymbolen

Voorzorgsmaatregelen
Algemeen

• Onverpakte levensmiddelen afdekken of verwijderen.
• Tijdens de behandeling mogen geen mensen of huisdieren aanwezig zijn.
• Spuitnevel niet inademen. Aanraking met de huid vermijden.
• Voor de toepassing waakvlammen en gloeispiralen uitzetten.
• Voor het weer in gebruik nemen van de behandelde ruimten enige tijd
krachtig ventileren.
• Oppervlakken waarop het middel is terecht gekomen en waarmee
voedingsmiddelen direct in contact komen, moeten eerst met een
zeepoplossing gereinigd worden.

Persoonlijke maatregelen

Schadelijke effecten milieu

Schadelijke effecten gezondheid
Eerste hulp bij ongevallen
Inslikken
Inademing
Contact met de huid
Contact met de ogen
H&P zinnen
H304
H410
P273
P301+P330+P331
P391
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Zeer vergiftig voor in water levende organismen. Voorkom lozing in riool of
natuurlijke omgeving. Kan in aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Onmiddellijk een arts waarschuwen. Geen braken opwekken.
Bij braken het hoofd laag houden om inademing te voorkomen.
Persoon in de frisse lucht brengen en tot rust laten komen. Een arts
waarschuwen.
Verontreinigde kleding uittrekken, met veel water en zeep wassen.
Arts waarschuwen.
Langdurig spoelen met veel zuiver en lauw water. Arts waarschuwen.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorkom lozing in het milieu.
Na inslikken: de mond spoelen en geen braken opwekken.
Gelekte stof opruimen.

H&P zinnen
P405
P501
P101
P260
P262
P285
Overige informatie

Achter slot bewaren.
Inhoud/ verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval.
Bij inwinnen medisch advies, verpakking tonen.
Nevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
www.rentokil.nl: Technische ondersteuning > Veiligheid en gezondheid>
Veiligheidsbladen. Rentokil Pest Control: 030-6690400.
Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum: 030-2748888.
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