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Azamethifos 10%

14815 N

Toepassingsgebied

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van
huisvliegen in dierverblijfplaatsen.
Het middel dient op zodanige wijze toegepast te worden dat direct contact
met kinderen en (huis)dieren uitgesloten is.
Resten van het middel, gebruikte materialen (zoals kwasten) en met het
middel behandelde panelen dienen als chemisch afval verwijderd te worden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik..

Gevarensymbolen

Voorzorgsmaatregelen
Persoonlijke maatregelen

Schadelijke effecten milieu
Eerste hulp bij ongevallen
Inademing
Inslikken

Contact met de huid
Contact met de ogen
H&P zinnen
H317
H332
H410
P261
P271
P272
P273
P280
P302+P352
P304+P340
P312
P333+P313
P501

Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk
kan ademen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.
Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. De mond
spoelen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN
braken opwekken.
Verontreinigde kleding uittrekken. De huid met overvloedig water wassen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Schadelijk bij inademing.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Inademing van rook, stof vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of
speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of
internationale regelgeving, een geautoriseerde afvalverzamelingsinstallatie.

Overige informatie
www.rentokil.nl: Technische ondersteuning > Veiligheid en gezondheid> Veiligheidsbladen.
Rentokil Pest Control: 030-6690400. Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum: 030-2748888.
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