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ĐLGĐ : 10.7.1998 tarihli dilekçeniz 
 
 
 Đthal etmek istediğiniz Kleret Waxblock isimli rodentisite ait bilgi ve belgeler ile 
analiz raporunun incelenmesi neticesinde; 
 Sözkonusu rodentisite (H118 şarj nolu) Đzne esas Türkçe etiketiyle piyasaya sunulması 
kaydıyla, ithal edilmesi uygun görülmüş olup, onaylanan proforma fatura ve kontrol belgesi 
yazımız ekinde gönderilmektedir. 
 Bilginiz rica ederim. 
 
 
EK: 2 Proforma fatura 
       1 Kontrol belgesi 
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1.ŞĐRKET VE ÜRÜNÜN TANIMLANMASI 
 
Ürün ismi   : KLERAT MUM BLOK 
 
Şirket    : SYNGENTA 
     European Regional Centre 
     Priestly Road, Surrey Research Park 
     Guilford, Surrey, GU2 7YH 
 
Telefon No   : (01483) 260000  Fax: 
Acil Durum Tel  : (01484) 538444 
 
2.ĐÇERĐĞĐN BĐLEŞĐMĐ ĐÇERĐKLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐ 
Ürün tanımlaması 
Parafın mum blok şeklinde oluşmuş antikoagulan rodentisit. 
 
 
EEC-No   : 259-980-9 Brodifacoum 
 
Tehlikeli içerikler CAS-No Tehlike Risk kelimeleri Konsantrasyon 
     Sembolleri 
 
Brodifacoum 
 
   56073-10-0 T-,N  R27/28-R48/24/25 0,005 % w/w 
 
3. TEHLĐKE TANIMLAMALARI  
Normal şartlarda kullanılması durumunda tehlike arz etmez. 
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4.ĐLK YARDIM MÜDAHALELER Đ 
Zehirlenme belirtileri antikoagulanlarla zehirlenmenin tipik semptomlarıdır. Şiddetli 
durumlarda eklem yerlerinde çürüme ve hematom, dışkı ve idrarda kan görülür. Bir hastane 
laboratuarına ulaşmış doktor direktifleriyle antikot olarak Vitamin K1 uygulanır. Doktorlar, 
Antikougulan Rodentisitlerle Zehirlenmenin Tedavisi broşürünü dikkate almalıdırlar, 1988. 
 
Göz teması : Derhal göz yıkama solusyonuyla yada temiz su ile yıkayınız, göz kapaklarını  
    en az 15 dakika birbirinden ayrı tutunuz. Derhal yardım alınız. 
 
Deri teması : Derhal kontamine olan bütün kıyafetleriniz çıkarınız. Deriyi önce su ardından  
    sabun ve su ile yıkayınız. Böylece deriye olan temasını minimuma indirin. 
    Kontamine kıyafetler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır. 
 
Solunması : Muhtemel olmayan maruz kalma yolu. 
    Hastayı maruz kaldığı ortamdan uzaklaştırın. Ilık ve rahat bir yerde  
    Bulundurun. Önlem olarak bir doktora götürün. 
 
Yutulması : ZEHĐRLENMĐŞ BÜTÜN HASTALAR DERHAL HASTANEYE 
    GÖTÜRÜLMELĐDĐRLER. 
    Doktorlar, Antikoagulan Rodentisitlerle Zehirlenmenin Tedavisi broşürünü 
    dikkate almalıdırlar, 1988. 
    Hastayı kusturmaya çalışmayınız. 
 
Medikal Tavsiye 
Yutulmasını takiben 4 saat içinde yapılacak olan mide yıkanması etkili olacaktır. Doktorlar, 
    Antikoagulan Rodentisitlerle Zehirlenmenin Tedavisi broşürünü dikkate  
    Almalıdırlar, 1988. 
5.YANMA DURUMUNDA MÜDAHALELER  
Yanmaya maruz kalmış konteynırları su ile kontrol altına alın. 
 
Söndürme ortamı  : Küçük yangınlar için köpük, karbondioksit yada kuru toz  
      söndürücü kullanın. Daha büyük yangınlar için du jeti ile su 
      yada köpük sislemesi uygulayın. 
 
Koruyucu ekipman  : Nefes alma aparatı ve uygun koruyucu elbise yangın 
      durumlarında giyilmelidir. 
6.KAZARA YAYILMA DURUMUNDA  
 
Temizleme Metodu  : Süpürüp bir kürek yardımıyla arık varil ve plastik çantalara 
      koyunuz. Tozdan koruyun. Dökülmüş alanı su ile yıkayınız. 
      Yüzey su kanallarının girdiği yerlerde yapılmamasına dikkat 
      Edilmelidir. 
 
Su kanallarına olan dökülmeler yada kontrol edilemeyen boşalmalar mutlaka uygun 
makamlara bildirilmelidir. 
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7.KULLANMA VE DEPOLAMA  
Kullanma 
Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. 
 
Güvenilir kullanma tavsiyesi :Ağız ve çevresinde olabilecek bütün temaslardan kaçınınız. 

Deri ve göze temas etmesinden kaçınınız. Uygularken bir şey 
yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. Evcil 
hayvanların bu yemlere ulaşmasını engelleyiniz. 

Depolama 
Güvenli depolama tavsiyesi : Kilit altında bulundurunuz. Orjinal ambalajında, ağzı kapalı 

bir vaziyette, çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. 
Gıda içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. 

 
Raf ömrü : Fiziksel ve kimyasal olarak, orjinal açılmamış konteynırlarda 

uygun sıcaklıklarda en az 2 yıl stabildir. 
8.MARUZ KALMA KONTROLLER Đ/KĐŞĐSEL KORUNMA  
Kişisel korunma 
Bu ürünü kullanırken etiketlerdeki detaylara dikkat ediniz. 
 
Mesleki maruz kalma .....: 
Tehlikeli içerik : Brodifacoum SYNGENTA Standart 
 8 hr TWA  0,002 mg/m3 
 
Saha uygulaması için uygun değildir. 
9.FĐZĐKSEL VE K ĐMYASAL ÖZELL ĐKLER  
Form : mumsu katı 
Renk : koyu mavi 
Koku : kokusuz 
Kaynama noktası : bilinmiyor 
Erime noktası : >50 C 
Parlama noktası : parlama yapmaz 
Yanma sıcaklığı : uygulanabilir değildir. 
Patlama özellikleri : patlamaz 
Buhar basıncı : bilinmiyor 
Yoğunluk : 1,25 g/ml 
Çözünürlük : suda/suyla çözünmez 
Ph değeri : bilinmiyor 
Kısmi basınç : bilinmiyor 
Oksidize özelliği : uygulanabilir değildir. 
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10.STABĐLĐTE VE REAKT ĐVĐTE 
Ayrışan tehlikeli ürünler : Yanma yada termal dekompozisyon toksik ve irritan 

buharların ortaya çıkmasına neden olur. 
11.TOKSĐKOLOJ ĐK BĐLGĐ 
AKUT TOKSĐSĐTE (LETHAL DOZLAR) 
 
LD50 Oral Rat : yaklaşık 10 g/kg 
Düşük oral toksiste 
 
LD50 Dermal Tavşan : >2000 mg/kg 
 
Solunma 
Maruz kalma olasılığı düşüktür. 
 
AKUT TOKSĐSĐTE ĐRRĐTASYON SENSĐTĐZASYON VB. 
Göz irritasyonu : gözde irritasyon yapma olasılığı düşüktür. 
 
Deri irritasyonu : formülasyonundaki maddeler göz önüne alındığında deri ile 

temas etmesi durumunda irritan olması durumu düşük ve 
tehlikesizdir. 

 
KRONĐK TOKS ĐKOLOJ ĐK ETK ĐLER/ UZUN SÜRELĐ MARUZ KALMA 
 
Uzun süreli maruz kalma : Bu materyal ile ilgili etikette söylenildiği gibi uygulandığı 

sürece insanlarda uzun süreli maruz kalmada risk 
görülmemiştir. 

12. EKOLOJĐK BĐLGĐ 
 
EKOTOKS ĐSĐTE 
Çiftlik hayvanlarına karşı zararlıdır. 
13.YOKETME ÖNEM Đ 
Göl, akarsu ve denize akan sular bu kimyasalla yada kullanılmış konteynırlar kontamine 
edilmemelidir. Atık materyal Tarım alanında pestisid artıklarının ortadan kaldırılması, 
sınırlandırılması ve uzak durulması ile ilgili rehber, GIFAP, 1987’de detaylı bir şekilde 
anlatıldığı gibi ortadan uzaklaştırılmalıdır. Boş konteynırlar yıkanmalı ve ıskartaya 
çıkarılmalıdır. Boş konteynırlar başka bir amaçla kullanılmalıdır. 
Ortadan uzaklaştırma yeri, eyaletsel ve ulusal yasalara göre yapılmalıdır. 
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14.NAKL ĐYE ĐLE BĐLGĐ 
 
Nakliyesi tehlikeli maddeler sınıfında değildir. 
15.DÜZENLEYĐCĐ BĐLGĐ 
Sınıflandırma : Tedarik edilmesi yada kullanılması tehlikeli madde olarak 

sınıflandırılmamıştır. 
Özel etiket : SO53 Konteynırını tekrar kullanmayınız, güvenli bir yerde 

ağzı kapalı şekilde saklayınız. 
 SO54 Ayrı ayrı kullanmak için talimatları okuyunuz. 
 001 Temas eden deri veya gözleri derhal yıkayınız. 
 
Güvenlik terimleri SYNGENTA tarafından belirlenmiştir. 
Kullanıcılar, yerel, eyalet yada ulusal yasal düzenlemelere uygun olup olmadığından emin 
olmalıdırlar. 
16.DĐĞER BĐLGĐLER  
 
Kullanım : Bir rat ve fare yemidir. 
 
Satın almdan önce etiketi okuyunuz. Pestisidleri güvenilir bir şekilde kullanınız. 
 
Bu bilgi belgesi, 91/155,EEC(93/112/EC) direktifi doğrultusunda hazırlanmıştır. 
 
Bu belgedeki bilgiler b spesifikasyon değildir, spesifik özellikleri garanti etmez. Bu bilgiler 
ürünün kullanılması depolanması ile ilgili bilgiler baz alınarak sağlık ve güvenilirlik hakkında 
genel bir rehber olur. Kullanma talimatları veya talimatları izlenmedikçe, bu ürünün farklı ve 
standart olmayan kullanıma uygunluğu yoktur. 
 


