
BIOPREN 6 EC ÁGYI POLOSKA ÉS BOLHAIRTÓ KONCENTRÁTUM   
 
Zárt térben ágyi poloska, bolhák, valamint egyéb rejtett életmódú rovarok ellen vízzel hígítva 
használható irtószer professzionális felhasználásra.  

 Veszély  Veszély     Veszély    Veszély   
H mondatok: 304, 318, 410 
EUH mondatok: Biztonsági adatlap adatot nem tartalmaz. 
P mondatok: 280, 305+351+338, 302+352, 301+310, 331, 363, 391, 501 
Veszély azonosítása 
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédőhasználata kötelező.  
P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P302+P352 Ha bőrre kerül: Lemosás bő szappanos vízzel.  
P301+P310 Lenyelés esetén azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz.  
P331 TILOS hánytatni! 
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.  
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni 
 
Expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás): Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz 
 
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Védőkesztyű, védőruha, 
szemvédőhasználata kötelező.  Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha 
bőrre kerül: Lemosás bő szappanos vízzel. Lenyelés esetén azonnal forduljon Toxikológiai 
Központhoz vagy orvoshoz. TILOS hánytatni! A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell 
mosni. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 
veszélyes hulladékként kell kezelni. Általános védő és higiéniai intézkedések: Tiszta és 
megfelelően karbantartott személyi védőfelszerelést kell viselni. A személyi 
védőfelszereléseket tiszta, a munkaterületen kívül eső helyen kell tárolni. A munkavégzés alatt 
tilos enni, inni vagy dohányozni. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 
Megfelelő szellőzést biztosítani (különösen zárt helyen). Nyílt láng használata és a dohányzás 
tilos! 
 
EWC kódszám: Biztonsági adatlap adatot nem tartalmaz. 
Halmazállapot: folyadék Szín: sárgás Szag: jellegzetes petróleum szagú 
Műszaki intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről! Gyújtóforrásokat távolítsuk 
el, kerüljük a szikraképződést! 
Kezelés: Tartsuk távol hőtől, nyílt lángtói és egyéb gyújtószerektől! Jól szellőztetett helyen 
használjuk, ne lélegezzük be a gőzöket! A használat előtt élelmiszert és állateledelt el kell 
távolítani. Ne együnk, igyunk és dohányozzunk munka közben! Munka után mossunk kezet, 
arcot!  
Expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás): Jól szellőző helyen tároljuk, Tartsuk távol hőtől, 
nyílt lángtól, egyéb gyújtószerektől. Élelmiszertől és állateledeltől elkülönítve kell tárolni.  



Reakciókészség: Nem jellemző. Kémiai stabilitás: A keverék a rendes környezeti, a tárolás 
és a kezelés során várható hőmérsékleti és nyomás- körülmények között stabil. A veszélyes 
reakciók lehetősége: Rendeltetésszerű használat és tárolás mellett nem várható.  Kerülendő 
körülmények: 5 °C alatti és 50 °C feletti hőmérséklet, nyílt láng, szikraképződés. Nem 
összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek. Veszélyes bomlástermékek: Nem ismertek. 
Környezetkárosítás: Ne engedje, hogy az anyag talajba, felszíni vizekbe vagy csatornába 
jusson. Kiömlés esetén: Kis mennyiség (1-2 flakon) kiömlése esetén alaposan szellőztessünk 
ki, a kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassuk fel, és mossunk fel utána. Nagy mennyiség 
kiömlése esetén a közcsatorna szolgáltatót laz illetékes hatóságot értesíteni kell.  
A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kiömlött anyagot 
arra alkalmas, nem éghető felitató anyagokkal (száraz homok, mészkőőrlemény stb.) itassa fel, 
helyezze zárható edényzetbe, és kezelje veszélyes hulladékként. Bő tisztítószeres vízzel, jól 
mosson fel utána.  
Megsemmisítés: Az anyag maradékát és kiürült csomagoló eszközét veszélyes hulladékként 
kell kezelni és ártalmatlanítani! Ajánlott ártalmatlanítási módszer: égetés.  

Címkézésre vonatkozó előírások:         
A környezeti expozíció ellenőrzése: Adat nem áll rendelkezésre 
 
Az expozíció becslése 
Belégzés esetén: Kísérjük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg, 
helyezzük kényelembe, ne engedjük lehűlni! Rosszullét esetén hívjunk orvost.  
Bőrre kerülés: Vegyük le a szennyezett ruházatot, és az érintett bőrfelületet vízzel, majd 
szappanos vízzel alaposan mossuk le. 
Szembejutás esetén: A sérült szemét néhány percen át öblítsük ki bő vízzel. Kontaktlencsét 
távolítsuk el, ha könnyen lehet. Duzzanat, vörösödés, homályos látás esetén a sérültet juttassuk 
szemorvoshoz. 
Lenyelés esetén: Hánytatni tilos! A sérült száját öblítsük ki tiszta vízzel.  
 
A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:  
Belégzés: Köhögés, szédülés, fejfájás, hányinger. Bőrrel való érintkezés: Hosszantartó, vagy 
ismételt érintkezés esetén bőrszárazság, kirepedezés. Szembe jutás: Vörösség, égő érzés, 
homályos látás. Lenyelés: Hányinger, hányás, alhasi fájdalom.  
 
Tüdőbe kerülés (aspiráció) esetén: Köhögés, fulladás, nehézlégzés, mellkasi nyomás, 
légszomj, láz.  
 
Tűzvédelem 
Alkalmazható oltóanyagok: Száraz oltóanyagok, széndioxid, alkoholálló hab, porlasztott 
vízköd, vízpermet. 
Nem alkalmazható oltóanyag: Erős vízsugár. 
Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: Égésekor szén-monoxidot tartalmazó 
mérges gázok keletkezhetnek. 
Óvintézkedés: A környezetben levő tűz esetén a tároló edényzetek hűtésére használjunk 
vízpermetet. 
Védőfelszerelés tűzoltók részére: Független levegőellátású légzésvédő felszerelést és 
szokásos védőruházatot kell viselni! 
 


