
 
 

 
 
 
 
 
 

Előadó: Kővári Melinda 
Határozatszám: 04.2/4792-2/2016. 
Oldalak száma: 6 oldal 
Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyokirat 

Tárgy: Fusilade Forte gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének 
módosítása 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Syngenta Kft. (1117, Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt 
Syngenta AG (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfélnek a Fusilade Forte gyomirtó permetezőszer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 

Az engedélyező hatóság a Fusilade Forte gyomirtó permetezőszer 02.5/2465/2/2008. MgSzHK számú 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – 
módosítja, egyúttal a Fusilade Forte gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyét megváltozott formában, a módosításokkal egységes szerkezetben adja ki, melyben jelen 
határozat 1.5; 2.1; 4; 5.4; 5.5 pontjai tartalmaznak új előírásokat. 
 
 
Az engedélyokirat 1-13. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
1.  A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 02.5/2465/2/2008. MgSzHK 

1.2. Növényvédő szer neve: Fusilade Forte 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2017. december 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Syngenta Crop Protection A. G. 
CH-4002 Basel, Svájc 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Syngenta Kft. 
1117 Budapest, Alíz u. 2. 

 
2. A növényvédő szer adatai: 

2.1. Növényvédő szer gyártója: Syngenta Crop Protection A. G. (Svájc) 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gyomirtószer 

2.3. Növényvédő szer formulációja: emulzióképző koncentrátum (EC) 

2.4. Növényvédő szer összetétele:  

2.4.1. hatóanyag                          ISO név fluazifop-P-butil 

CAS szám 79241-46-6 

IUPAC név 
butil (R)-2-{4-[5-(trifluorometil)-2- 

piridiloxi]phenoxi}propionát 

tiszta hatóanyag részaránya 150 g/l 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 

E-mail: nti@nebih.gov.hu; 
ppp.registration@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 
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3. Minőségi követelmények:  

3.1. Hatóanyag tartalom  

    3.1.1. fluazifop-P-butil  (HPLC) 15,8 ± 0,9 %(m/m) 

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie az EC formuláció FAO követelményeinek. 

Tájékoztató jellegű adatok: 

Emulzió stabilitás (MT 36,3) 
    0 h       kezdeti: teljes 
    0,5 h   „krém „ maximum <2 cm3 
    24 h     ismételt emulzióképzés: teljes 
    24,5 h  „krém” maximum <2 cm3 
 
Habzóképesség (MT 47,2)         <60 cm3 (1 perc után) 
 
Tárolási stabilitás 
tárolási stabilitás 0oC-on (MT 39,3)               fázis szétválás mértéke < 0,3ml 
tárolási stabilitás emelt hőfokon (MT 46.3)    a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, 

mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95%-a és meg 
kell felelnie az emulzióstabilitási előírásoknak. 

 
4. Felhasználásra vonatkozó előírások:   

Kultúra Károsító 
Kezelések 

max. 
száma 

A kezelés 
időpontja 

A kijuttatáshoz szükséges 
szer (l/ha)              víz (l/ha) 

mennyisége 

napraforgó,  
őszi káposztarepce 

Magról kelő 
egyszikű 
gyomok, 

fenyércirok, 
tarackbúza 

1 

Kizárólag a 
kultúrnövény 

virágzása 
előtt 

0,8-2,5 250-300 

őszi káposztarepce Gabona árvakelés 1 

Kizárólag a 
kultúrnövény 

virágzása 
előtt 

0,4-0,6 250-300 

cukorrépa, 
lucerna, lóhere, 
vöröshagyma*, 
fokhagyma, 
mogyoróhagyma,  
mák 

Magról kelő 
egyszikű 
gyomok, 

fenyércirok, 
tarackbúza 

1 
gyomfejlettséghez 

igazítva 
0,8-2,5 250-300 

száraz borsó, 
száraz bab 

Magról kelő 
egyszikű 
gyomok 

1 

Kizárólag a 
kultúrnövény 

virágzása 
előtt 

0,8-1,5 250-300 

burgonya  
Magról kelő 

egyszikű 
gyomok 

1 

Kizárólag a 
kultúrnövény 

virágzása 
előtt 

0,8-1,5 250-300 

alma, körte, kajszi, 
őszibarack, cseresznye, 
meggy, szilva,  
szőlő (bor, csemege) 
sorkezelés 

Magról kelő és 
évelő 

egyszikű gyomok 
1 

gyomfejlettséghez 
igazítva 

0,8-2,5 250-300 

erdészet  
Siska nádtippan 

felszaporodásának 
megakadályozására 

1 
gyomfejlettséghez 

igazítva 
1,5-2,0 

250-300 
Légi: 50-70 

*újhagymában nem használható 



04.2/4792-2/2016. NÉBIH 

3 

Előírt növényvédelmi technológia: 
 
A készítményt a magról kelő egyszikű gyomnövények 3-5 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni, 
0,8-1,2 l/ha dózisban. Évelő egyszikűek közül a rizómás fenyér-cirok ellen. 1,8-2,0 l/ha, tarackbúza ellen 
2,5 l/ha dózisban kell alkalmazni a gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, azok 20-30 cm-es 
fejlettségekor. Őszi káposztarepcében a gabona árvakelés 3-5 cm-es fejlettségéig kell kipermetezni a 
készítményt, 0,4-0,6 l/ha dózisban. Napraforgó, repce, burgonya, száraz borsó és száraz bab kultúrákban 
kizárólag virágzás előtt alkalmazható. 
Szőlő és gyümölcs ültetvényekben kizárólag sorkezelésre használható. 
Kizárólag foltkezelésre csillagpázsit, siskanádtippan és nád ellen 2,6-2,8 l/ha dózisban használható. 
Erdészetben felszaporodó siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) növekedésének gátlására 1,5-2,0 l/ha 
adagban, tavasszal, a gyomnövény intenzív növekedési szakaszában kell kijuttatni a készítményt. 
 
Légi kijuttatás: Kizárólag erdészetben, kizárólag a természetes felújítású, legalább 3 ha kiterjedésű, 
nehezen megközelíthető, rossz terepviszonyú területeken lehetséges, abban az esetben, ha a földi 
kijuttatás nem megoldható. Helikopterrel történ ő kijuttatás esetén a permetléhez cseppnehezítő 
adalék hozzáadása kötelező. Lémennyiség: 50-70 l/ha. 
 
 
5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó 
előírások:  

5.1. Veszélyességi besorolás: 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok: 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/kg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes  

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján: 

GHS Piktogram 

   
Figyelmeztetés: Figyelem 

Figyelmeztető mondatok (H-mondat): 
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg 
nem értette. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 

szükséges. 
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Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 
tartani a használati utasítás előírásait. 

 
5.2. Különleges S-mondatok: 

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A 
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban 
vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m, légi kezelés esetén 20 m 
távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!  
A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági 
földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 

SPo 2   Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! 

 

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:  
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.  

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni! 

 

5.4. Várakozási idők 
5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap  
5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

kultúra  várakozási idő (nap) 

napraforgó 90 

őszi káposztarepce 90 

cukorrépa 56 

lucerna, lóhere 56 

száraz borsó, száraz bab 90 

burgonya 56 

vöröshagyma, fokhagyma,  56 

mák 90 

alma, körte, kajszi, 
őszibarack, cseresznye, 

meggy, szilva  
56 

szőlő (bor, csemege) 56 
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5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés 

Előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, 
védőszemüveg, védőlábbeli 

 
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

 
5.5.2. Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. 
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha 
a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást 
biztosítani.  
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

 

6. Kiszerelés, csomagolás:  
6.1. Kiszerelés térfogata/tömege:  1 l; 5 l 
6.2. Csomagolószer anyaga:   műanyag flakon/kanna 

 

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig 
megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 

 

8. Forgalmazási kategória: II.  
 
 
 
 

Az ügyfél köteles a raktárában vagy a már forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a jelen 
határozatnak megfelelő módosításokat átcímkézéssel feltüntetni legkésőbb 2016. október 15. napjáig. 

A szer új gyártási tételei csak a jelen határozat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg 
alapján elkészített címkével kerülhetnek forgalomba.  

Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából.  

Az ügyfél továbbá köteles a Fusilade Forte gyomirtó permetezőszer felhasználására vonatkozóan a 
jelen határozatban foglalt szigorításokról körlevél útján tájékoztatni kereskedelmi partnereit és a 
felhasználókat a szigorítás hatályba lépésével egyidejűleg. 

 

Az engedély módosítás eljárási díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 
megfizetni. 
 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset 
indításával. 

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező 
hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2016. július 7. 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár          

 (214/2016.)
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� 1/309-1000  

E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu 
www.nebih.gov.hu 

 

 
FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 

ENGEDÉLYOKIRAT  
 
1.  A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 02.5/2465/2/2008. MgSzHK 

1.2. Növényvédő szer neve: Fusilade Forte 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2017. december 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Syngenta Crop Protection A. G. 
CH-4002 Basel, Svájc 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Syngenta Kft. 
1117 Budapest, Alíz u. 2. 

 
2. A növényvédő szer adatai: 

2.1. Növényvédő szer gyártója: Syngenta Crop Protection A. G. (Svájc) 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gyomirtószer 

2.3. Növényvédő szer formulációja: emulzióképző koncentrátum (EC) 

2.4. Növényvédő szer összetétele:  

2.4.1. hatóanyag                          ISO név fluazifop-P-butil 

CAS szám 79241-46-6 

IUPAC név 
butil (R)-2-{4-[5-(trifluorometil)-2- 

piridiloxi]phenoxi}propionát 

tiszta hatóanyag részaránya 150 g/l 
 

3. Minőségi követelmények:  

3.1. Hatóanyag tartalom  

    3.1.1. fluazifop-P-butil  (HPLC) 15,8 ± 0,9 %(m/m) 

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie az EC formuláció FAO követelményeinek. 

Tájékoztató jellegű adatok: 

Emulzió stabilitás (MT 36,3) 
    0 h       kezdeti: teljes 
    0,5 h   „krém „ maximum <2 cm3 
    24 h     ismételt emulzióképzés: teljes 
    24,5 h  „krém” maximum <2 cm3 
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Habzóképesség (MT 47,2)         <60 cm3 (1 perc után) 
 
Tárolási stabilitás 
tárolási stabilitás 0oC-on (MT 39,3)               fázis szétválás mértéke < 0,3ml 
tárolási stabilitás emelt hőfokon (MT 46.3)    a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, 

mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95%-a és meg 
kell felelnie az emulzióstabilitási előírásoknak. 

 
4. Felhasználásra vonatkozó előírások:   

Kultúra Károsító 
Kezelések 

max. 
száma 

A kezelés 
időpontja 

A kijuttatáshoz szükséges 
szer (l/ha)              víz (l/ha) 

mennyisége 

napraforgó,  
őszi káposztarepce 

Magról kelő 
egyszikű 
gyomok, 

fenyércirok, 
tarackbúza 

1 

Kizárólag a 
kultúrnövény 

virágzása 
előtt 

0,8-2,5 250-300 

őszi káposztarepce Gabona árvakelés 1 

Kizárólag a 
kultúrnövény 

virágzása 
előtt 

0,4-0,6 250-300 

cukorrépa, 
lucerna, lóhere, 
vöröshagyma*, 
fokhagyma, 
mogyoróhagyma,  
mák 

Magról kelő 
egyszikű 
gyomok, 

fenyércirok, 
tarackbúza 

1 
gyomfejlettséghez 

igazítva 
0,8-2,5 250-300 

száraz borsó, 
száraz bab 

Magról kelő 
egyszikű 
gyomok 

1 

Kizárólag a 
kultúrnövény 

virágzása 
előtt 

0,8-1,5 250-300 

burgonya  
Magról kelő 

egyszikű 
gyomok 

1 

Kizárólag a 
kultúrnövény 

virágzása 
előtt 

0,8-1,5 250-300 

alma, körte, kajszi, 
őszibarack, cseresznye, 
meggy, szilva,  
szőlő (bor, csemege) 
sorkezelés 

Magról kelő és 
évelő 

egyszikű gyomok 
1 

gyomfejlettséghez 
igazítva 

0,8-2,5 250-300 

erdészet  
Siska nádtippan 

felszaporodásának 
megakadályozására 

1 
gyomfejlettséghez 

igazítva 
1,5-2,0 

250-300 
Légi: 50-70 

*újhagymában nem használható 
 
Előírt növényvédelmi technológia: 
 
A készítményt a magról kelő egyszikű gyomnövények 3-5 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni, 
0,8-1,2 l/ha dózisban. Évelő egyszikűek közül a rizómás fenyér-cirok ellen. 1,8-2,0 l/ha, tarackbúza ellen 
2,5 l/ha dózisban kell alkalmazni a gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, azok 20-30 cm-es 
fejlettségekor. Őszi káposztarepcében a gabona árvakelés 3-5 cm-es fejlettségéig kell kipermetezni a 
készítményt, 0,4-0,6 l/ha dózisban. Napraforgó, repce, burgonya, száraz borsó és száraz bab kultúrákban 
kizárólag virágzás előtt alkalmazható. 
Szőlő és gyümölcs ültetvényekben kizárólag sorkezelésre használható. 
Kizárólag foltkezelésre csillagpázsit, siskanádtippan és nád ellen 2,6-2,8 l/ha dózisban használható. 
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Erdészetben felszaporodó siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) növekedésének gátlására 1,5-2,0 l/ha 
adagban, tavasszal, a gyomnövény intenzív növekedési szakaszában kell kijuttatni a készítményt. 
 
Légi kijuttatás: Kizárólag erdészetben, kizárólag a természetes felújítású, legalább 3 ha kiterjedésű, 
nehezen megközelíthető, rossz terepviszonyú területeken lehetséges, abban az esetben, ha a földi 
kijuttatás nem megoldható. Helikopterrel történ ő kijuttatás esetén a permetléhez cseppnehezítő 
adalék hozzáadása kötelező. Lémennyiség: 50-70 l/ha. 
 
 
 
5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó 
előírások:  

5.1. Veszélyességi besorolás: 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok: 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/kg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes  

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján: 

GHS Piktogram 

   
Figyelmeztetés: Figyelem 

Figyelmeztető mondatok (H-mondat): 
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg 
nem értette. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 

szükséges. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 
tartani a használati utasítás előírásait. 
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5.2. Különleges S-mondatok: 

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A 
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban 
vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m, légi kezelés esetén 20 m 
távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!  
A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági 
földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 

SPo 2   Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! 

 

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:  
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.  

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni! 

 

5.4. Várakozási idők 
5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap  
5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

kultúra  várakozási idő (nap) 

napraforgó 90 

őszi káposztarepce 90 

cukorrépa 56 

lucerna, lóhere 56 

száraz borsó, száraz bab 90 

burgonya 56 

vöröshagyma, fokhagyma,  56 

mák 90 

alma, körte, kajszi, 
őszibarack, cseresznye, 

meggy, szilva  
56 

szőlő (bor, csemege) 56 
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5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés 

Előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, 
védőszemüveg, védőlábbeli 

 
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

 
5.5.2. Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. 
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha 
a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást 
biztosítani.  
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

 

6. Kiszerelés, csomagolás:  
6.1. Kiszerelés térfogata/tömege:  1 l; 5 l 
6.2. Csomagolószer anyaga:   műanyag flakon/kanna 

 

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig 
megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 

 

8. Forgalmazási kategória: II.  
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