K-Othrine WG 250

25% Deltamethrin

13522 N

Toxicologische groep
Toepassingsgebied

Synthetische pyrethroïden
Voor gebruik in gebouwen (opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten) met
uitzondering van dierverblijfplaatsen. Uitsluitend ter bestrijding van
kruipende insecten, bedwantsen en vliegen in rust.

Gevarensymbolen

Voorzorgsmaatregelen
Persoonlijke maatregelen

Schadelijke effecten milieu
Eerste hulp bij ongevallen
Inademing

Inslikken

Contact met de huid

Contact met de ogen

H&P zinnen
H410
H400
H332
P501
P391
P273
P261
Overige informatie

Vergiftig voor in het water levende organismen; met langdurige gevolgen.
Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts of gif
informatiecentrum waarschuwen.
Mond spoelen en vervolgens water met kleine slokken laten drinken. GEEN
braken opwekken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en
verpakking of etiket tonen.
Onmiddellijk met veel water en zeep gedurende minstens 15 minuten
afwassen. Warm water kan de hevigheid van de irritatie/paresthesie
subjectief verhogen. Bij huidirritatie een huidolie of huidlotion met Vitamine
E gebruiken. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende
tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten
verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Warm water kan de
hevigheid van de irritatie/paresthesie subjectief verhogen. Kalmerende
oogdruppels, eventueel verdovende oogdruppels toedienen. Medische hulp
inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Schadelijk bij inademing.
Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Voorkom lozing in het milieu.
Inademing van spuitnevel vermijden.
Andere gevaren: Een prikkelend ev. brandend/stekend gevoel aan huid of slijmvliezen kan
optreden. Dit veroorzaakt geen letsel en houdt slechts tijdelijk aan (max. 24 uur). Kan
een explosief mengsel van stof en lucht vormen.
www.rentokil.nl: Technische ondersteuning > Veiligheid en gezondheid> Veiligheidsbladen.
Rentokil Pest Control: 030-6690400.
Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum: 030-2748888.
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