
PESTSTOP FÜSTKÉPZŐ TABLETTA  
 

  Figyelem    Figyelem  
 
H mondatok: 302, 317, 319, 335, 410,  
EUH mondatok: 401 
P mondatok: 280, 308 + 311, 501 
Veszély azonosítása 
H302 Lenyelve ártalmas.  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H335 Légúti irritációt okozhat.  
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 
tartani a használati utasítás előírásait.  
P280 Védőkesztyű/védőruha/arcvédő használata kötelező.  
P308 + P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon Toxikológiai Központhoz vagy 
orvoshoz.  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az anyagot és edényzetét veszélyes 
hulladékként kell ártalmatlanítani.  
 
Expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás): Lenyelve ártalmas. Allergiás bőrreakciót 
válthat ki.  
Súlyos szemirritációt okoz. Belélegezve ártalmas. Légúti irritációt okozhat.  
Szubakut és krónikus toxicitás: Nincs ilyen veszélyforrás.  
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Az emberi egészség és a 
környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás 
előírásait. Védőkesztyű/védőruha/arcvédő használata kötelező. Expozíció vagy annak gyanúja 
esetén: forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése 
hulladékként: az anyagot és edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Személyi 
óvintézkedések: Tartsa távol a szivárgástól az embereket és a szelet. Kerülje el a 
porképződést. Kerülje el a kiömlött termékkel vagy a szennyezett területtel való érintkezést, 
ne egyen, igyon vagy dohányozzon. 
 
EWC kódszám: Biztonsági adatlap adatot nem tartalmaz. 
Halmazállapot: tabletta   Szín: fehértől világos bézsig Szag: jellegzetes 
Műszaki intézkedések: Nem szükséges. 
Kezelés: Tűz esetén veszélyes gázok képződnek. Tűz és robbanásveszély elleni tanács: a por a 
levegővel elegyedve robbanóelegyet képezhet. Higiénés tanácsok: Használat közben ne egyen, 
igyon, dohányozzon. A szennyezett ruhadarabot azonnal vegye le és alaposan mossa ki, azt a 
munkaterületről ne vigye ki. Alaposan mosson szappanos vízzel kezet kezelés után evés, ivás, 
toalett használat, rágózás, dohányzás vagy bármely kozmetikai szer használata előtt. Mosson 
kezet, ha szükséges, zuhanyozzon.  
Expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás): Technikai intézkedések: Csak a kezelésére 
felhatalmazott személyek érhetik el. A konténereket jól lezárva száraz, hűvös jól szellőző 
helyen tárolja, tartsa távol közvetlen napsütéstől, fagytól. Tárolási körülmények: Tartsa távol 
ételtől, italtól, takarmánytól. Megfelelő anyagok: a külső csomagoláson belül egy polimer 
filmréteg van. Kémiai stabilitás: stabil az ajánlott tárolási körülmények között tárolva. A 



veszélyes reakciók lehetősége: normál körülmények között nem fordul elő. Kerülendő 
körülmények: Közvetlen napsütés, extrém magas hőmérséklet, nyílt láng, hő, szikra. Nem 
összeférhető anyagok: Csak az eredeti csomagolásban tárolja. Veszélyes bomlástermékek: 
Normál használat esetén nem várható. 
Környezetkárosítás: Akadályozza meg, hogy az anyag csatornába, felszíni vizekbe kerüljön. 
Értesítse a helyi hatóságot azonnal, ha ez mégis megtörténik. Ha a kiömlött anyag bejut 
folyókba értesítse a környezetvédelmi hatóságot.  
A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai: Az anyag 
természeténél fogva, ha eredeti csomagolásában tartják nem valószínű a kiszóródás, azonban 
ha nagyobb mennyiségű anyag mégis kikerül, a következő utasításokat kell betartani. Söpörje 
fel vagy porszívózza fel az anyagot és megfelelő tárolóba gyűjtse össze a hulladékkezelésig. 
Kerülje el a porképződést. A padlót és a szennyezett felületet tisztítsa fel sok vízzel.  
Megsemmisítés: Szennyezett csomagolás: Az üres és tiszta csomagolást biztonságos módon 
kezelje. A nem teljesen üres csomagoló anyagot és az anyag maradékát veszélyes 
hulladékként kell kezelni.  

Címkézésre vonatkozó előírások:      
A környezeti expozíció ellenőrzése: Nem szükséges. 
 
Az expozíció becslése 
Belégzés esetén: A képződő füst belégzése esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, tartsuk  
nyugalomban. Azonnal hívjon orvost vagy a mérgezési központot. 
Bőrre kerülés: A bőrfelületet bő szappanos vízzel le kell lemosni legalább 15 percen keresztül. 
A meleg víz növelheti a irritáció súlyosságát. Ez nem szisztémás mérgezés jele. Bőrirritáció 
esetén olajos vagy E vitamint tartalmazó krémeket lehet alkalmazni. Orvosi segítség szükséges, 
ha a tünetek jelentkeznek.  
Szembejutás esetén: legalább 15 percig, bő vízzel kell kiöblíteni az alsó szemhéj alatt is. Ú gy  
mossa ki a szemet, hogy közben nem megy bele a másik szembe. Távolítsuk el a kontaktlencsét 
5 perc után, majd folytassuk a szemmosást. A meleg víz növelheti a irritáció súlyosságát. 
Alkalmazzon szemcseppet, ha szükséges érzéstelenítő szemcseppet. Orvosi segítség szükséges, 
ha irritáció  
jelentkezik. 
Lenyelés esetén: Öblítse ki a szájat és kis kortyokban adjon vizet a sérültnek. Ne hánytassa 
meg a beteget. Azonnali orvosi segítség szükséges, és mutassa meg a csomagolást vagy címkét.  
A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Kockázat: A termék 
piretroidot tartalmaz. A piretroid mérgezést nem szabad összekeverni a karbamát vagy a 
szerves foszforsavészter mérgezéssel. Szisztémás kezelés: Kezdeti kezelés: szimptómás. 
Monitorozás: légzés és szívfunkciók. Lenyelés esetén gyomormosást kell adni nagyobb 
mennyiség lenyelése esetén az első 2 órát követően, azonban az aktív szén és nátrium szulfát 
adása mindig tanácsos. Tartsa a légutakat tisztán. Adjon mesterséges lélegeztetést és oxigént, 
ha szükséges. Görcsölés esetén benzodiazepámot (diazepámot) kell adni a standard előírások 
szerint. Ha nem hatásos, fenobarbitált lehet adni. Kontraindikáció: atropin, adrenalin 
származékok. Nincs specifikus ellenszer. A felépülés spontán jellegű és következmények 
nélküli.  
Tüdőbe kerülés (aspiráció) esetén: Nem értelmezhető. 
 
Tűzvédelem 



Alkalmazható oltóanyagok: Használjon vízpermetet, alkoholnak ellenálló habot, száraz 
kémiai  
anyagokat vagy C02-ot. 
Nem alkalmazható oltóanyag: Ne használjon erős vízsugarat. 
Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: Az égést fokozza. Tűz esetén veszélyes 
gázok keletkeznek. 
Óvintézkedés: Tűz vagy robbanás esetén nem lélegezze be a gázokat. Tűz esetén használjon 
független légzésvédő felszerelést. További információ: Távolítsa el a terméket a tűz közeléből.  
Ha lehetséges, gyűjtse össze a tűzoltáshoz használt vizet. 
Védőfelszerelés tűzoltók részére: Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak 
 


