Szúnyog stop illóolaj-keverék
A NATURLAND® illóolajok 100 %-os tisztaságú, természetes eredetű, koncentrált hatóanyagok, ezért
alkalmazásuk során pontosan tartsa be a felhasználási módokhoz javasolt cseppmennyiségeket!
Általános felhasználási módok és mennyiségek:
Párologtatás: legfeljebb 8 csepp illóolajat a radiátorra helyezett párologtató vagy az aromalámpa
vízzel töltött részébe cseppentünk.
Gyermekeknél javasolt mennyiségek
3 éves kor alatt ne használjon illóolajat!
3–6 éves korban: az aromalámpa vagy a radiátorra helyezett párologtató vízzel töltött részébe
maximum 2 csepp illóolajat cseppentünk.
6–12 éves korban: az aromalámpa vagy a radiátorra helyezett párologtató vízzel töltött részébe
maximum 4 csepp illóolajat cseppentünk.
12 év felett: a felnőtteknél megadott mennyiségek használhatóak.
Összetétel: eukaliptusz, borsmenta, citrom, geránium, édes-narancs és bergamot illóolaj.
Figyelmeztetés veszély
Veszélyt meghatározó összetevők: (R)-p-mentha-1,8-diene, pin-2(10)-ene, 3,7-dimethyl-2,6octadienal, 2,6,6-trimethyl-bi-cyclo[3.1.1.]hept-2-ene, menthone, eucalyptol, d,l-isomenthone,
dipentén, beta-pinene, linalool, karvon (ISO), l-alpha-pinene, beta-caryophyllene, p-mentha-1,4diene, p-cymene, myrcene, terpinolene, citronellol, geraniol, menthones, linalool, citral, pinenes,
limonene, dipenten, 4-methyliden-1-propan-2-ylbicyclo [3.1.0] hexan, dl-citronellol, eucalyptol, 3,7di-methylocta-2,6-dien-1-ole, 3,7,7-trimethylbicyclo [4.1.0] hept-3-ene.
Figyelmeztető mondatok:
H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz
H304- Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315- Bőrirritáló hatású.
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318- Súlyos szemkárosodást okoz
H319- Súlyos szemirritációt okoz.
H335- Légúti irritációt okozhat.
H410- Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P210- Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tar-tandó. Tilos a dohányzás.
P233- Az edény szorosan lezárva tartandó.
P260-A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P261- Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P272- Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZ-PONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P303 + P361 + P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás.
P305 + P351 + P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P331- TILOS hánytatni.
P332 + P313- Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P333 + P313- Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362- A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P363- A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405- Elzárva tárolandó.
P501- Az edény tartalmát, a tartályt a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi szabályozásnak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

