Povzetek lastnosti družine biocidnega proizvoda

Ime družine:

Vrsta(-e) proizvoda(-ov):

Night&Day Family

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja:

SI-0023846-0000

Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:

SI-0023846-0000
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Del I. - Prva raven informacij

1. Upravne informacije

1.1. Ime družine
Night&Day Family

1.2. Vrsta(-e) proizvoda(-ov)
Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

1.3. Imetnik dovoljenja
Ime in priimek

SC Johnson Europe Sàrl

Naslov

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Švica

Ime in naslov imetnika
dovoljenja

Številka dovoljenja

SI-0023846-0000

Referenčna številka vnosa v
R4BP 3

SI-0023846-0000

Datum dovoljenja

02/02/2021

Datum izteka
veljavnosti dovoljenja

04/12/2030

1.4. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

SC Johnson Europe Sàrl

Naslov proizvajalca

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Švica

Lokacije proizvodnje

Zobele Holding S.p.A., Via Fersina, 4 38123 Trento Italija
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1.5. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov

1404 - Transflutrín

Ime proizvajalca

Bayer SAS

Naslov proizvajalca

16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Francija

Lokacije proizvodnje

Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase GIDC, 396 195 Vapi Indija

2. Sestava in formulacija družine proizvodov
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine
Splošno ime

Ime IUPAC

Transflutrín

Funkcija

Številka CAS

Številka EC

Vsebnost (%)

Aktivna snov

118712-89-3

405-060-5

13,4 - 13,4

2.2. Vrsta(-e) formulacije
VP - hlapljiv proizvod (dispenzer)

Del II. - Druga raven informacij - meta povzetek značilnosti proizvoda (SPC)

1. Administrativne informacije o meta SPC
1.1. Identifikator meta SPC
Night&Day

1.2. Pripona k številki dovoljenja
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1-1

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)
Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

2. Sestava meta SPC

2.1.Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC
Splošno ime

Ime IUPAC

Transflutrín

Funkcija

Številka CAS

Številka EC

Vsebnost (%)

Aktivna snov

118712-89-3

405-060-5

13,4 - 13,4

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC
Formulacija(-e)

VP - hlapljiv proizvod (dispenzer)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Povzroča draženje kože.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Vsebuje metenamin. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Po uporabi roke temeljito umiti.
Odstraniti vsebino /posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi
predpisi..
Preprečiti sproščanje v okolje.
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4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe
Uporaba 1 - Ena nastavitev segrevanja
Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene
uporabe, kjer je to potrebno

Insekticid

Ciljni organizem(-mi) (vključno
z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Culicidae:
Splošno ime: Komarji
Razvojni stadij: Odrasli osebki|žuželke, sesalci (npr. glodavci)
Znanstveno ime: Muscidae:
Splošno ime: Muhe
Razvojni stadij: Odrasli osebki|žuželke, sesalci (npr. glodavci)

Notranjost, znotraj

Področje uporabe
Za uporabo v gospodinjstvih in drugih zasebnih zaprtih prostorih.

Način(-i) uporabe

Odmerki in pogostost uporabe

Metoda: Električno ogrevan uparjalnik z eno nastavitvijo segrevanja.
Podroben opis:
Formulacija je sestavljena iz transflutrina, absorbiranega v inertnem nosilnem ogrodju.
Inertno ogrodje se segreva z električno grelno enoto, ki povzroči, da transflutrin
kontrolirano izhlapeva.

Odmerek: Ena enota zadošča za 10 dni (240 ur) uporabe v prostoru velikosti do 20 m3,
če jo uporabljate 24 ur na dan.
Redčenje (%): 0
Število in časovni razpored uporabe:

Ena enota zadošča za 10 dni (240 ur) uporabe v prostoru velikosti do 20 m3, če jo
uporabljate 24 ur na dan.

V bistveno večjih prostorih uporabite 2 enoti.

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže
Trdna škatla iz vlaknenih plošč vsebuje:
- Night & Day™ + 1 polnilo
ali
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- dve polnili

Night & Day™ je prazna difuzorska enota.
Montaža za enoto - PP - 4,75 gMetaliziran
a vrečka - Metalizirana (aluminij) PP in PET - 106 x 106 mm (vsebuje 1 polnilo)1 p
olnilo je peščena sredica za sestavo v difuzorski enoti.

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo
1) Za sestavljanje izdelka:
· Odprite srebrno vrečko in izvlecite polnilo, ki ga držite za trikotno plastično lupino.
· Polnilo vstavite v režo za polnilo difuzorja in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da se zaskoči.
2) Za pripravo kazalnika porabe, ki vam pove, kdaj je izdelek pri koncu:
· primite za jeziček in z zgornje strani polnila odlepite srebrno obarvano folijo, ki prikazuje indikator porabe modre tekočine.
· Tekočina bo med uporabo izhlapevala le, ko je difuzor priključen.
· Čas za zamenjavo polnila je, ko se tekočina posuši.
3) Za aktiviranje izdelka in zaščite proti komarjem/muham, priključite vtič v vtičnico 230V.
· Vsak položaj vtiča je sprejemljiv.
· Rdeča lučka sporoča, da izdelek deluje.
· Za optimalno učinkovitost aktivirajte napravo 1 uro vnaprej za komarje in 1,5 ure vnaprej za muhe.
4) Uporabljajte ga noč in dan, 24 ur na dan:
· Eno polnilo zadošča za 10 dni uporabe pri srednji nastavitvi (če se uporablja 24 ur na dan).
· Po 10 dneh vam bo indikator sporočil, da je čas za zamenjavo polnila, da obnovite zaščito proti komarjem/muham. V difuzorju
uporabljajte samo polnila RAID Night&Day.
Če želite izdelek kadar koli izključiti, preprosto izključite difuzor iz električne vtičnice.
Za uporabo v prostorih do 20 m3.
V bistveno večjih prostorih uporabite 2 enoti.
Močno prezračevanje in uporaba klimatske naprave lahko zmanjšata učinkovitost izdelka.
Za optimalno učinkovitost izdelka med uporabo zaprite okna.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja
Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo
pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja
Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove
embalaže
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Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v
običajnih pogojih skladiščenja
Glejte splošna navodila za uporabo

4.2 Opis uporabe
Uporaba 2 - Tri nastavitve segrevanja
Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene
uporabe, kjer je to potrebno

Insekticid

Ciljni organizem(-mi) (vključno
z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Culicidae:
Splošno ime: Komarji
Razvojni stadij: Odrasli osebki|žuželke, sesalci (npr. glodavci)
Znanstveno ime: Muscidae:
Splošno ime: Muhe
Razvojni stadij: Odrasli osebki|žuželke, sesalci (npr. glodavci)

Notranjost, znotraj

Področje uporabe
Za uporabo v gospodinjstvih in drugih zasebnih zaprtih prostorih.

Način(-i) uporabe

Odmerki in pogostost uporabe

Metoda: Electrically heated vaporiser with three heating settings.
Podroben opis:
Formulacija je sestavljena iz transflutrina, absorbiranega v inertnem nosilnem ogrodju.
Inertno ogrodje se segreva z električno grelno enoto, ki povzroči, da transflutrin
kontrolirano izhlapeva.

Odmerek: Ena enota zadošča za 320 ur uporabe v prostoru velikosti do 16 m3, če jo
uporabljate 24 ur na dan pri nizki nastavitvi. Ena enota zadošča za 240 ur uporabe v
prostoru do 20 m3, če jo uporabljate 24 ur na dan pri srednji nastavitvi. Ena enota
zadošča za 160 ur uporabe v prostoru do 30 m3, če jo uporabljate 24 ur na dan pri
visoki nastavitvi.
Redčenje (%): 0
Število in časovni razpored uporabe:

Ena enota zadošča za 320 ur uporabe v prostoru velikosti do 16 m3, če jo uporabljate
24 ur na dan pri nizki nastavitvi.
Ena enota zadošča za 240 ur uporabe v prostoru do 20 m3, če jo uporabljate 24 ur na
dan pri srednji nastavitvi.
Ena enota zadošča za 160 ur uporabe v prostoru do 30 m3, če jo uporabljate 24 ur na
dan pri visoki nastavitvi.
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V bistveno večjih prostorih uporabite 2 enoti.

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže
Trdna škatla iz vlaknenih plošč vsebuje:

- Night & Day™ + 1 polnilo

ali

- Night & Day™ Trio + 1 polnilo

ali

- dve polnili

Night & Day™ in Night & Day™ Trio sta prazni difuzorski enoti.

Montaža za enoto - PP - 4,75 g

Metalizirana vrečka - Metalizirana (aluminij) PP in PET - 106 x 106 mm (vsebuje 1
polnilo)

1 polnilo je peščena sredica za sestavo v difuzorski enoti.

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

1) Za sestavljanje izdelka:
· Odprite srebrno vrečko in izvlecite polnilo, ki ga držite za trikotno plastično lupino.
· Polnilo vstavite v režo za polnilo difuzorja in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da se zaskoči.
2) Za pripravo kazalnika porabe, ki vam pove, kdaj je izdelek pri koncu:
· primite za jeziček in z zgornje strani polnila odlepite srebrno obarvano folijo, ki prikazuje indikator porabe modre tekočine.
· Tekočina bo med uporabo izhlapevala le, ko je difuzor priključen.
· Čas za zamenjavo polnila je, ko se tekočina posuši.
3) Za aktiviranje izdelka in zaščite proti komarjem/muham, priključite vtič v vtičnico 230V.
· Vsak položaj vtiča je sprejemljiv.
· Rdeča lučka sporoča, da izdelek deluje.
· Za optimalno učinkovitost aktivirajte napravo 1 uro vnaprej za komarje in 1,5 ure vnaprej za muhe.
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4) Uporabljajte ga noč in/ali dan, 24 ur na dan:
· Eno polnilo zadošča za 10 dni uporabe pri srednji nastavitvi (če se uporablja 24 ur na dan pri srednji nastavitvi)
· Indikator vam bo sporočil, da je čas za zamenjavo polnila, da obnovite zaščito proti komarjem/muham. V difuzorju uporabljajte
samo polnila RAID Night&Day.
Če želite izdelek kadar koli izključiti, preprosto izključite difuzor iz električne vtičnice.
Pritisnite gumb za preklop iz »nizke« nastavitve na »srednjo«, »visoko« ali »izklop«. ALI
Pritisnite gumb za preklop iz »nizke« nastavitve na »srednjo« ali »visoko«.
Ponovno polnjenje bo trajalo ~
· 320 ur pri nizki nastavitvi za majhne sobe, v velikosti približno 16 m3
· 240 ur pri srednji nastavitvi za srednje velike sobe, v velikosti približno 20 m3
· 160 ur pri visoki nastavitvi za velike sobe, v velikosti 30 m3
lučka = izklopljeno
1 lučka = nizka nastavitev = 16 m3 velike sobe
2 lučki = srednja nastavitev = 20 m3 velike sobe
3 lučke = visoka nastavitev = 30 m3 velike sobe
V bistveno večjih prostorih uporabite 2 enoti.
Močno prezračevanje in uporaba klimatske naprave lahko zmanjšata učinkovitost izdelka.
Za optimalno učinkovitost izdelka med uporabo zaprite okna.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja
Pazite, da se naprava uporablja v pravilnih nastavitvah, odvisno od velikosti sobe glede na možna tveganja za zdravje ljudi.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo
pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja
Glejte splošna navodila za uporabo

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove
embalaže
Glejte splošna navodila za uporabo

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v
običajnih pogojih skladiščenja
Glejte splošna navodila za uporabo

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC
5.1. Navodila za uporabo

glejte navodila za posamezno vrsto uporabe
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5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja
Otipno opozorilo na nevarnost (EN/ISO 11683)
Izdelek se mora uporabljati v skladu z navodili za uporabo, glede na velikost sobe. Ne uporabljajte v omejenih prostorih.
Če pride do stika kože s polnilom, nemudoma sperite z milom in vodo.
Med uporabo ne dovolite, da napravo prekriva kakršen koli material.
Naprave se ne dotikajte s kovinskimi predmeti ali mokrimi rokami.
Pred uporabo odstranite ali pokrijte terarije, akvarije in kletke za živali.
Med uporabo izključite akvarijski zračni filter.
Ne uporabljajte neposredno na ali v bližini hrane, krme ali pijač ali na površinah ali pripomočkih, ki bi lahko prišli v neposreden stik s
hrano, krmo, pijačo ali živalmi. Izdelka ne uporabljajte v kuhinji.
Izdelka ne hranite v bližini hrane, pijače in krme.
Vsebuje transflutrin (piretroidi), za mačke je lahko smrtonosen. Preprečite mačkam stik s tretiranim območjem.
Hraniti izven dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA: Navodila za preprečevanje nevarnosti požara, strupenosti, električnega udara ali poškodb.
PRED UPORABO PREBERITE IN SHRANITE TA POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA. OPOZORILO: pri uporabi električnih
naprav je treba vedno upoštevati osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjim: POZOR: da bi zmanjšali tveganje za
poškodbe in preprečili igro z izdelkom, uporaba izdelka otrokom ni dovoljena. Če se izdelek uporablja v bližini otrok, starih 8 let ali
več, ali oseb s posebnimi potrebami, je potreben natančen nadzor. Za varno uporabo priključite samo v pravilno delujoče stenske
vtičnice, kjer se naprava nahaja na prezračenem območju in ne more priti v stik s posteljnino ali drugim materialom. Izdelka ne
uporabljajte s podaljški z več vtičnicami. Izdelka ne potapljajte v vodo. V vtičnico nad izdelkom ne vstavljajte ničesar. Uporabljajte
samo polnila (Blagovna znamka) v nosilcih (Blagovna znamka). Ta navodila so na voljo na [spletna stran]

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni
ukrepi za zaščito okolja
Transflutrin lahko povzroči parestezijo (pekoč občutek in bodenje kože brez draženja). Če simptomi ne izginejo: Poiščite zdravniško
pomoč.
Opis ukrepov za prvo pomoč
Vdihavanje: Brez posebnih zahtev
Stik s kožo: Nemudoma slecite vsa kontaminirana oblačila. Izperite z milom in veliko količino vode. Če se razvije draženje, ki ne
preneha, poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo operite kontaminirana oblačila.
Stik z očmi: Sperite z veliko količino vode. Če se razvije draženje, ki ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
Zaužitje: NE poskušajte izzvati bruhanja. Usta sperite z vodo. Nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Nikoli ničesar ne dajajte v usta
nezavestni osebi.
Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka.
V primeru nezgode pokličite center za zastrupitve [vstavite nacionalno telefonsko številko]
Nujni ukrepi za varovanje okolja
Izdelka ne izpirajte v površinsko vodo ali kanalizacijski sistem.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže
Izdelek je treba odstraniti v skladu z lokalno, državno ali nacionalno zakonodajo.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja
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Rok uporabnosti izdelka je 4 leta.

6. Druge informacije
Izdelek vsebuje 300 mg čistega transflutrina na enoto.

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC
7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni
proizvod

Trgovsko ime

Raid Night&Day

Področje trženja: SI

Številka dovoljenja
SI-0023846-0001 1-1
(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno
dovoljenje)

Splošno ime
Transflutrín

Trgovsko ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka EC

Vsebnost (%)

Aktivna snov

118712-89-3

405-060-5

13,4

Raid Night&Day Trio

Področje trženja: SI

Številka dovoljenja
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SI-0023846-0002 1-1
(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno
dovoljenje)

Splošno ime
Transflutrín

25/02/2021

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka EC

Vsebnost (%)

Aktivna snov

118712-89-3

405-060-5

13,4
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