
BIOPREN CSÓTÁNYIRTÓ GÉL  
 
Gél csalétek csótányok ellen foglalkozásszerű felhasználásra. 

  Figyelem  
H mondatok: 302, 400, 410,  
EUH mondatok:  
P mondatok: 102, 270, 273, 391  
Veszély azonosítása 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként, a vonatkozó 
előírásoknak megfelelően. 
 
Expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás): A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- 
vagy környezetkárosító hatása.  
 
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva 
tartandó. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A tartalom/edény elhelyezése 
hulladékként: veszélyes hulladékként, a vonatkozó előírásoknak megfelelően.  
 
EWC kódszám: A termékre nem adható meg megfelelő hulladékjegyzék-kód, mivel ennek 
beazonosítása a felhasználó által meghatározott felhasználási mód segítségével lehetséges. A 
hulladékjegyzék-kód a Közösségen belül az ártalmatlanítást végző szakemberrel folytatott 
egyeztetést követően adható meg.  
Halmazállapot: Gél   Szín: Bézs   Szag: tömény, sós  
Műszaki intézkedések: Nincs különleges utasítás. 
Kezelés: A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező. A szemmel és bőrrel való érintkezést 
el kell kerülni.  
Expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás): A termék az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel 
ellátott edényben tárolandó, hűvös, jól szellőző és száraz helyen. Tárolási hőmérséklet: 5 – 45 
°C. Széttörhetetlen tárolóedény használandó, rögzítsük és címkézzük fel megfelelően. 
Reakciókészség: Nem ismert. Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil. A 
veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók nem ismertek. Kerülendő körülmények: 
Kerüljük az extrém hőmérsékletváltozást. Nem összeférhető anyagok: Nem ismertek. 
Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.   
Környezetkárosítás: A környezetbe jutott terméket, illetve a képződő hulladékot a hatályos 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó 
hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben 
környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az 
illetékes hatóságot.  
Kiömlés esetén: Nyerjük vissza a termék az érintett felületről és vízből. Vízbe ömlés esetén 
akadályozzuk meg a szétterjedését megfelelő határoló eszközökkel. A visszanyert terméket a 
vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk. Szükség esetén értesítsük az illetékes 
hatóságokat. 
Összegyűjtésre alkalmas eljárások: A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges 
a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére. 



Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A termékkel szennyezett padlózat és tárgyak megtisztításához 
használjunk szénsavas vagy szappanos vizet. Ne engedJÜK csatornába vagy a környezetbe. Itassuk fel 
nedvszívó anyaggal (homok, föld, kovaföld), hogy megakadályozzuk a szétterjedését. TILOS 
szennyvízcsatornába vagy folyóba engedni. Adjuk át az illetékes hulladék GYŰJTŐ pontnak. A 
kiömlött terméket ne használjuk újra– ártalmatlanítsuk.  

Címkézésre vonatkozó előírások:  
A környezeti expozíció ellenőrzése: A vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kezelendő 
és tárolandó.  
 
Az expozíció becslése 
Belégzés esetén: Nem jellemző expozíciós ÚT. Nem szükséges különleges intézkedés. 
Bőrre kerülés: Tisztítsuk meg a bőrfelületet bő szappanos vízzel. Ne dörzsöljük a bőrt. 
Szembejutás esetén: Öblítsük ki a szemet bő vízzel a szemhéjszélek széthúzásával (legalább 
negyedórán át). Távolítsuk el a kontaktlencséket, ha vannak. 
Lenyelés esetén: Öblítsük ki a szájüreget vízzel.  
A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Különleges ellátás nem 
szükséges, Tüneti kezelés.  
Valószínű expozíciós utakra vonatkozó információ: Lenyelés, belégzés, bőrrel érintkezés, 
szembe jutás. 
Tüdőbe kerülés (aspiráció) esetén: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a 
besorolás kritériumait. 
 
Tűzvédelem 
Nem éghető. 
Alkalmazható oltóanyagok: Vízköd, oltóhab, vegyi por, szén-dioxid. 
Nem alkalmazható oltóanyag: Nem áll rendelkezésre adat. 
Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén füst és egyéb égéstermékek 
keletkezhetnek, ezek belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget. 
Óvintézkedés: Az oltáshoz használt folyadék a talajba nem kerülhet. 
Védőfelszerelés tűzoltók részére: Az előírásoknak megfelelő védőöltözet és külső levegőtől 
függetlenített légzőkészülék alkalmazandó. Az oltáshoz használt folyadék a talajba nem 
kerülhet. 
 
 


