
 
 
 
 

BIZTONSÁGI ADATLAP 
 

MUSKILL 
kenhető légyirtószer 

 
 

 
1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: 

 
 

A készítmény típusa: légyirtószer 
A készítmény megnevezése: MUSKILL kenhető légyirtószer 
 
Gyártó és forgalmazó: 
METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft 
H-5520 Szeghalom, Kossuth u, 8. 
Tel: 36-66/371-168 
Fax: 36-66/371-168 
E-mail cím: metatox@freemail.hu 
 
Sürgősségi telefonszám: (36-1)43-20-400 
    (36-80)201-199 
 
 
 

 
2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 

 
 
A készítmény szerves foszforsavészter hatóanyagot tartalmaz. Az azametifosz gátolja a 
kolinészteráz enzimet. A termék rendeltetésszerű használata esetén egészségkárosító és 
környezetkárosító hatás kialakulása valószínűtlen. 
 
Ártalmas a halakra, más vízi szervezetekre, madarakra. 
 
 

3. ÖSSZETÉTEL: 
 

 
Hatóanyag neve: Azametifosz 
 

 Koncentráció CAS szám R mondatok S mondatok 

Azametifosz 3,0 % 35575-96-3 22, 52/53 
2, 22, 24/25, 
29, 37, 46 



Bitrex 0,01 % 3734-33-6 22  
 
 
 
 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
 
 
Tünetek: Megjelenésük ideje, sorrendje és időtartama a hatóanyag mennyiségétől és bejutás 

 módjától függ. 

 Helyi:   Könnyezés, szemgolyó fájdalom, látászavar, verejtékezés, helyi  

   izomrángás, bőrpír, köhögés, tüsszögés, nyálzás   

 Általános:  Émelygés, hányás, hasmenés, hasi fájdalom, nehéz légzés, görcsös 

   állapot, eszméletvesztés 

 

Elsősegélynyújtás: 

Belélegzés esetén: Vigyük a sérültet friss levegőre, hívjunk orvost. 

Bőrrel való érintkezés: Szennyezett ruha eltávolítása, a bőrfelületet bő szappanos vízzel 

 mossuk le. 

Szembe jutás: Legalább 10 percig bő vízzel öblítsük a szemet. 

Lenyelés: A lenyelés kockázata az intenzív keserítő anyag (Bitrex) miatt alacsony. Ha mégis 

 megtörténik itassunk tiszta vizet, hánytassuk a beteget 5%-os nátrium hidrokarbonát 

 oldattal. Összeomlás esetén mesterségesen lélegeztessük a beteget. Hívjunk orvost. 

 

Ellenméreg: Inj. Atropin sulfuricum 

Beadását mindaddig folytatni kell iv.-an, amíg a tünetek nem szűnnek. 

 
 

5. TŰZVESZÉLYESSÉG 
 

Alkalmas oltóanyag: CO2, por, hab, vízpermet 

Különleges tűzoltási intézkedések: használjunk védőöltözetet és légzésvédőt. 

Tökéletlen égés következtében mérgező gázok, CO keletkezhet. 

 
 
 

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN 
 
 
Környezetvédelmi rendszabályok:  



Az azametifosz mérgező a halakra, más vízi szervezetekre. Akadályozzuk meg az élővizek és 

a talaj beszennyeződését. Söpörjük össze a kiszóródott terméket, a padozatot mossuk fel. 

 
 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 
 
Kezelés:  kezeléskor a használati utasításokat tartsuk be. Munkaközben ne együnk, ne 

 igyunk, ne dohányozzunk. Használat után mossunk kezet. 

 
Tárolás:  A terméket eredeti zárt csomagolásban száraz, hűvös helyen tartsuk. Eredeti 

 csomagolásban 2 évig használható fel. 

Gyermek elől elzárva tartandó! 

 
 

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTET Ő MUNKAVÉGZÉS 
FELTÉTELEI 

 
Kesztyű és védőruházat használata szükséges.  

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. 

A kijuttatáskor használt eszközöket mossuk le. 

 
 
 

9. FIZIKAI, KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
 
Megjelenés:  fehér színű, vízben oldódó porkeverék 

Szag:   enyhe vegyszerszag 

Oldhatóság:  vízben oldódik 

 
 

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
 
Stabilitás: szobahőmérsékleten, száraz körülmények között stabil. 

Elkerülendő: nedvesség, napfény, erős hőhatások 

Veszélyes bomlástermék: alacsony hatóanyag tartalom miatt nem valószínű. 

 
 

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
 
Akut toxicitás (patkány) LD50. 
 

 orális mg/ttkg dermális mg/ttkg 

hatóanyagra 1180 > 2150 



termékre (számított) 39329 > 71659 
 
 
 
 
Bőr: nem irritálható 

Szem: irritációt, mérgezést okozhat 

Eddigi tudásunk szerint nem várható egészségkárosító hatás a termék felhasználásakor, 

amennyiben az a használati útmutató szerint történik 

 
 

12. ÖKOTOXIKOLÓGIAI ADATOK 
 
Mérgező: a halakra, vízi szervezetekre, méhekre és madarakra. 
 
 

13. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS 
 
A hulladék veszélyes hulladék. 
 
 
 

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ EL ŐÍRÁS 
 
 
Nem veszélyes áru! 
 
 
 

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 
 
Kockázati mondatok:  

R 22  Lenyelve ártalmas 

R 52/53 Ártalmas a vízi környezetre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást 

  okozhat. 

 

Biztonsági mondatok:  

S 2  Gyermek kezébe ne kerüljön 

S 22  Az anyag porát nem szabad belélegezni 

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást 

S 29  Csatornába engedni nem szabad 

S 37  Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 

S 46  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az    

  edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni 

 



 
 
 
 
 

16. EGYÉB 
 
A termék csak a használati utasításban meghatározott célra használható. Ezt a biztonsági 

adatlapot a jelenlegi tudásunk szerint állítottuk össze. Az adatlap a termék tulajdonságára 

vonatkozóan semmilyen garanciát nem tartalmaz, a biztonsági adatlap a terméket csak a 

biztonsági követelmények szerint jellemzi. 

 

 
 
Szeghalom, 2008. 04. 09 
 
        Hegyesi Irén 
          ügyvezető 


