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KOMAREP 
Pozwolenie Nr  PL/2016/0205 

 

Preparat aerozolowy, zawiera substancję czynną: 

- 19,5% N,N-dietylo-m-toluamid (19,5 g/100 g) 

Oznakowanie: 

Piktogramy GHS i hasło ostrzegawcze: 

 
Zwroty określające zagrożenie: 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. 
H229  Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. 
H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
 
Środki ostrożności: 
P102 Chronić przed dziećmi. 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
P211  Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. 
P251  Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. 
P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 
przekraczającej 50 oC/122 oF 
 
EUH208 Zawiera d-limonen i cytral. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
 

Grupa produktowa: PT19 

Opis zastosowania: Produkt odstraszający komary, kleszcze i meszki do stosowania na skórę 
człowieka i/lub ubrania. 

Dozowanie i instrukcje dotyczące sposobu stosowania: 

Niebezpieczeństwo 



Dozowanie: Produkt stosować 1-2 razy dziennie. 

Sposób stosowania: Produkt rozpylić równomiernie na skórę i/lub ubrania. Nie stosować 
bezpośrednio na twarz – nanosić za pomocą dłoni. Stosować 1-2 razy dziennie. Produkt do 
zastosowania wewnątrz (przeciwko komarom i meszkom) i na zewnątrz (przeciwko kleszczom 
i meszkom) pomieszczeń. 

Kategorie użytkowników: Powszechny 

Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań 
niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska 
w nagłych wypadkach: 

Pierwsza pomoc: 

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem 
zatruć lub lekarzem. 

W przypadku spożycia: dokładnie przepłukać usta wodą, w razie potrzeby skontaktować się z 
lekarzem. 

Narażenie inhalacyjne: Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Skontaktować się z 
lekarzem. 

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. 

Skutki uboczne: 

Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych niż te, które wynikają z 
klasyfikacji. 

Środki ochrony środowiska: 

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Nie 
dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji, produktem lub 
opakowaniem po produkcie. 

Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania: 

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości 
produktu należy usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami usuwania odpadów. 

Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych 
w normalnych warunkach przechowywania: 

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w 
chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od światła, źródeł zapłonu, 
wysokich temperatur (przekraczających 50°C / 122°F), poza zasięgiem dzieci i zwierząt 
domowych. Nie palić. 

Okres trwałości produktu: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej. 

Ważne środki ostrożności:  

· Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. 
· Pojemnik pod ciśnieniem: Nie przekuwać ani nie spalać nawet po użyciu. 
· Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. 



· Nie stosować częściej niż 2 razy dziennie. 
· Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
· Nie wdychać rozpylonego produktu. 
· Unikać kontaktu produktu z oczami, skórą wokół oczu, błonami śluzowymi i 

uszkodzoną skórą. 
· W celu ochrony twarzy preparat nanieść na ręce i rozprowadzić dłonią delikatnie na 

twarz tak, aby pominąć błony śluzowe i okolice oczu. 
· Po zastosowaniu produktu dokładnie umyć ręce. 
· Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/mieszania z innymi 

produktami, w tym produktami biobójczym i kosmetykami do opalania. 
· Nie jeść nie pić i nie palić tytoniu podczas użycia produktu. 
· Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę. 
· Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, 

wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.  

 

 


