
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo PROFUME INSECTICIDE vsebuje aktivno snov sulfuril 
fluorid. Sredstvo je insekticid in nematocid v obliki utekočinjenega plina pod pritiskom, ki se 
uporablja za zaplinjevanje (fumigacijo) z namenom zatiranja škodljivih žuželk in nematod v 
zaprtih objektih. 
 
NAVODILA ZA UPORABO  
 
PREDHODNA PRIPRAVA NA ZAPLINJEVANJE:  
Objekt je treba pripraviti na tretiranje in sredstv o uporabljati v skladu s podrobnimi navodili za 
uporabo, ki jih izdela proizvajalec sredstva. 

Tretiranje se lahko izvaja le v zaprtih, plinsko tesnih objektih oziroma območjih. 
Fitofarmacevtsko sredstvo je namenjeno samo za profesionalno uporabo, zato lahko sredstvo 
PROFUME INSECTICIDE uporabljajo izključno pooblaščene in usposobljene pravne in fizične osebe, 
ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi, ki urejajo opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih 
kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih 
kemikalij.  
Za vsako izvedbo zaplinjevanja je potrebno vnaprej oblikovati načrt zaplinjevanja v pisni obliki, ki mora 
vsebovati najmanj naslednje podatke: 

• lokacijo izvajanja zaplinjevanja, 
• predviden odmerek (v g/m3), 
• pričakovano trajanje zaplinjevanja, 
• strategijo meritev in uporabljeno opremo za meritve, 
• vzpostavljene ukrepe, ki bodo zagotavljali, da tretje osebe ali domače živali ne bodo mogli 

na noben način priti bližje od najmanjše zahtevane razdalje do objekta zaplinjevanja, 
• vzpostavljene ukrepe za varovanje tretjih oseb ali domačih živali, ki bodo izvedeni v 

primeru izmerjene koncentracije plina sulfuril fluorid nad 3 ppm na razdalji 10 metrov, 
• vzpostavljene ukrepe za izvajalce zaplinjanja, ki bodo izvedeni v primeru izmerjene 

koncentracije plina sulfuril fluorid nad 1 ppm na razdalji 10 metrov, 
• morebitni potrebni ukrepi za vzdrževanje povprečne temperature nad 5 ºC, 
• morebitni potrebni ukrepi za ravnanje v primeru nesreče, 
• popis prisotnosti zavarovanih živalskih vrst v stavbi ter neposredni okolici in ukrepi za 

njihovo varovanje. 
Tretiranje mora biti izvedeno v skladu z načrtom zaplinjevanja. Vsa odstopanja je treba zabeležiti v 
načrt zaplinjevanja. Med izvajanjem del mora pristojni zaplinjevalec na zahtevo predložiti načrt 
zaplinjevanja. 

Zaplinjevanje ni dovoljeno pri povprečni notranji temperaturi zraka v objektu in/ali povprečni 
temperaturi tretiranega blaga pod 5 ºC. Za zagotovitev primerne temperature se lahko uporabi prisilno 
ogrevanje z grelnimi elementi brez izpostavljenih žarilnih nitk, če takšen sistem omogoča vzdrževanje 
povprečne temperature nad 5 ºC med celotnim trajanjem zaplinjevanja. 

Vse ljudi, živali in rastline je treba pred začetkom tretiranja odstraniti iz objekta in območij nevarnosti. 

Pred začetkom tretiranja je treba ugasniti vse vire plamena in isker, da se prepreči razgradnja plina 
sulfuril fluorid. Nezavarovane električne grelne elemente z žarilnimi nitkami, ki lahko med 
zaplinjevanjem pridejo v neposreden stik s plinom, je treba izklopiti. Plin sulfuril fluorid reagira z 
vlažnim zrakom, ob prisotnosti odprtega plamena ali površin s temperaturo nad 400 ºC. Produkti 
razgradnje lahko povzročijo poškodbe kovin, stekla, lakiranih ploščic ali podobnih materialov. Ob 
prisotnosti virov toplote pri temperaturah pod 400 ºC še vedno obstaja nevarnost razgradnje plina. 
Morebitna razgradnja plina je  odvisna od razmer v okolju, kot so temperatura zraka, vlažnost, gibanje 
zraka, čas izpostavljenosti, itd., zato jo ni mogoče zagotovo predvideti vnaprej. Za presojo primernosti 
ogrevalnih naprav med zaplinjevanjem s sredstvom PROFUME INSECTICIDE je odgovoren 
pooblaščeni izvajalec tretiranja. 

Za preprečevanje škode v objektu je treba sredstvo uporabiti v odprtem prostoru in ne neposredno na 
površini, kot je opisano v odseku »Dovajanje sredstva PROFUME INSECTICIDE«. 



Učinkovitost sredstva je odvisna od koncentracije plina, temperature zraka oz. blaga in trajanja 
izpostavljenosti. Sredstvo ni obstojno, zato je mogoče da  po končanem zaplinjevanju določene 
razvojne oblike škodljivih organizmov preživijo, še posebej če le-to ni bilo izvedeno v skladu z 
navodilom za uporabo in dobro prakso zaplinjevanja. 

Za preprečevanje nastanka odpornosti škodljivih organizmov se lahko  sredstvo PROFUME 
INSECTICIDE uporabi samo v skladu s priporočenim odmerjanjem proizvajalca. Uporaba sredstva 
PROFUME  INSECTICIDE mora biti eden izmed ukrepov za zatiranje škodljivih organizmov, kjer se 
mora za zatiranje ali preprečevanje pojava škodljivih organizmov uporabiti tudi druge metode, če je to 
mogoče in če je učinkovito za ciljne organizme. Priporočena je uporaba pasti za žuželke in/ali 
posebnega nadzora, da se lahko določi najučinkovitejši čas in trajanje zaplinjevanja. 

Izvajanje zaplinjevanja za namene QPS (Quarantine and Pre-Shipment - karantena in pred 
transportom) je dovoljeno samo za namene karantene ali za uporabo pred transportom. Uporabniki 
morajo upoštevati minimalno obdobje petih dni med zaporednimi uporabami sredstva. Čas od zadnje 
obdelave, med katerim mora biti blago odpremljeno, mora biti v skladu z zahtevami QPS države 
uvoznice. 

VARNOSTNE ZAHTEVE OB ZAPLINJEVANJU: 

Premičnih objektov (npr. kontejnerji, plovila) se med zaplinjanjem in zračenjem ne sme premikati. 

Na lokaciji zaplinjevanja morata biti ves čas med tretiranjem, ponovnim vstopom pred prezračevanjem 
ter med postopkom prezračevanja prisotni dve osebi, ki sta usposobljeni za uporabo sredstva 
PROFUME INSECTICIDE .  

Delavci, ki sodelujejo pri izvedbi zaplinjevanja, morajo v času priklopa ali odklopa plinskih jeklenk ter 
med uporabo sredstva PROFUME INSECTICIDE na območjih oz. v objektih, kjer se izvaja 
zaplinjevanje, uporabljati ustrezne avtonomne dihalne aparate z nadtlakom, temperaturno odporne 
rokavice, zaščitno obleko, trpežno obutev in zaščito za oči. Pri rokovanju s sredstvom izvajalci 
zaplinjanja ne smejo uporabljati gumijastih rokavic ali gumijastih škornjev.  

Zaščitna oprema, ki pride v neposredni stik s tekočim sredstvom PROFUME INSECTICIDE , se sme 
znova uporabiti šele po temeljitem zračenju in čiščenju. 

Sredstvo PROFUME INSECTICIDE je treba uporabljati ob uporabi ustrezne opreme in  dovajati iz 
jeklenk, ki se nahajajo zunaj območij oz. objektov, kjer se bo izvajalo zaplinjevanje. 

Ko se sredstvo PROFUME INSECTICIDE dovaja na območje oz. v objekt, kjer se izvaja zaplinjevanje, 
na nadzorovano območje ter med obdobjem zaplinjevanja in zračenja, nepooblaščene osebe ne 
smejo vstopati na območje. 

Delavci, ki sodelujejo pri izvedbi zaplinjevanja, morajo po končanem zaplinjevanju pri ponovnem 
vstopu na območje uporabljati ustrezne avtonomne dihalne aparate z nadtlakom. Tretje osebe lahko 
vstopijo na območje zaplinjevanja šele, ko pristojni zaplinjevalec razglasi, da na območju ni več plina. 

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  tako, da se 
upošteva predpise s področja varovanja voda. 



ZAHTEVE ZA ODDALJENOST: 
Izvajanje zaplinjevanja ni dovoljeno, če so zunanje meje nadzorovanega območja in/ali območja 
nevarnosti, na katerem naj bi izvajali zaplinjevanje, oddaljene manj kot 10 metrov (začetno 
nadzorovano območje) od zunanjih meja rezidenčnih, bivanjskih ali delovnih območij, kjer se nahajajo 
drugi ljudje ali živali. Ta prepoved ne velja, če na omenjenih območjih med celotnim trajanjem 
zaplinjevanja in zračenja ni ljudi ali živali. Pristojni zaplinjevalec mora s podpisanimi izjavami vodstva 
podjetja in/ali rezidentov dokazati, da med zaplinjevanjem v prepovedanem območju ne bo nikogar. 
Ta zahteva za oddaljenost se ne nanaša na prehodni promet. 

Koncentracijo plina sulfuril fluorid je treba v nadzorovanem območju izmeriti z uporabo ustrezne 
opreme za meritve najmanj na vsake pol ure med dovajanjem in zračenjem. Ko je za območje oz. 
objekt, na katerem se izvaja zaplinjevanje, ugotovljeno da nikjer ne prihaja do uhajanja plina, in je 
doseženo uravnoteženje plina, je treba meritve opravljati po frekvenci, ki jo določi pristojni 
zaplinjevalec. Meritev je treba opraviti na merilnih mestih, ki jih določi pristojni zaplinjevalec (npr. 
10 cm nad tlemi in na višini območja dihanja človeka). Takoj, ko koncentracija plina sulfuril fluorid 
preseže mejno vrednost izpostavljenosti 3 ppm, mora pristojni zaplinjevalec izvesti ukrepe za razširitev 
nadzorovanega območja. 

Začetno nadzorovano območje na oddaljenosti 10 m mora pristojni zaplinjevalec ograditi s trakom in 
ga po potrebi razširiti, da se prepreči preseganje koncentracije plina sulfuril fluorid nad mejno 
vrednostjo izpostavljenosti 3 ppm. Varnost izvajalca zaplinjevanja in navzočih oseb je zagotovljena z 
ograditvijo nadzorovanega območja in možnostjo razširitve tega območja v skladu z navodili 
pristojnega zaplinjevalca. Ob ograditvi je treba namestiti tudi ustrezna obvestila in opozorilne znake. 

Po razširitvi začetnega nadzorovanega območja 10 m je treba  na tem razširjenem območju med 
zaplinjevanjem in zračenjem uvesti prepoved ustavljanja vozil/priveza plovil. 

 

IZVEDBA ZAPLINJEVANJA 

1. PRIPRAVA NA ZAPLINJEVANJE 
Pred pričetkom dovajanja plina je treba območje, za katero je načrtovano zaplinjevanje, temeljito 
preveriti, ali je bilo popolnoma evakuirano. Pri tem je treba upoštevati predhodne postopke za pripravo 
na zaplinjevanje, upoštevanje varnostnih zahtev in zahtev za oddaljenost v skladu z navodili za 
uporabo sredstva PROFUME INSECTICIDE in navodili izvajalca zaplinjevanja ter proizvajalca 
sredstva. Po tem pregledu je treba popolnoma zapreti vse vhodne točke na območju, da se 
nepooblaščenim osebam in/ali živalim prepreči vstop na območje. 

a. Zaplinjevanje objektov 

Iz območja, na katerem se bo izvajali zaplinjevanje, je treba odstraniti vse ljudi, živali in rastline. 
Hrana, krma, zdravila in druge snovi  lahko ostanejo na območju zaplinjevanja pod pogojem, da so v 
originalnih, neodprtih plastičnih, steklenih ali kovinskih posodah, pločevinkah ali posodah z 
nedotaknjenim nepredušno zaprtim originalnim tovarniškim tesnilom, v nasprotnem primeru jih je treba 
odstraniti iz območja zaplinjevanja in ne smejo biti izpostavljeni plinu sulfuril fluorid. 

Ugasniti je treba vse vire plamena ali iskre, vključno s pilotnimi plameni grelnikov vode, hladilniki na 
plin, štedilniki, pečicami, ogrevalnimi kotli itd., da se prepreči razgradnja plina sulfuril fluorid. Na 
območju zaplinjevanja je treba izklopiti električno opremo (vključno s sistemom za samodejni vklop 
naprav in luči), če ni posebej izdelana za območja, kjer so prisotni  plini, ali pa se jo izključi iz 
električne vtičnice.  



Odpreti je treba vsa delujoča notranja vrata, prehode ter vrata omar in naprav, vrata na podstrešja in 
zaprte prostore, omare, predalnike, vgrajene omare in druge omare ter vratca na napravah (kot so 
pralni stroji, pomivalni stroji, sušilniki, mikrovalovne pečice, pečice itd.). Če so se hladilniki in 
zamrzovalniki izklopili in v njih ni več nobene hrane, jih je treba odpreti.  

Popolnoma je treba zapreti območje zaplinjevanja, da se omeji izgube plina. Območja zaplinjevanja je 
treba zapreti z ustreznim lepilnim trakom okoli vrat, oken, prezračevalnih lukenj in drugih odprtin. Za 
večja področja zaplinjevanja je priporočeno pokrivanje s ponjavo iz polietilena, debeline vsaj 100 do 
150 µm, da se prepreči izgubo plina skozi okna in vrata. Uporaba enega ali več električnih 
ventilatorjev pospeši razširjanje plina med zaplinjevanjem in razplinjevanjem v kleteh in območjih z 
mirujočim zrakom. 

Če je treba na zaplinjeno območje vstopiti pred zračenjem, mora delavec uporabljati avtonomni dihalni 
aparat z nadtlakom. 

b. Zaplinjevanje objektov z uporabo ponjave 

Odpreti je treba vsa možna okna na območju/infrastrukturi. Za pokrivanje se uporabi močan, odporen 
material, kot je npr. ponjava iz polietilena, debeline vsaj 100 do 150 µm. Zatesniti je treba vse špranje 
in robove ponjave. Ponjavo se zatesni pri tleh s cevmi, ki se jih napolni z vodo ali peskom. Če tla niso 
dovolj vlažna, je treba za čim večjo omejitev izgub plina skozi prst in preprečevanje poškodb na 
rastlinah v bližini, namočiti tla okoli pokritega objekta, da se ustvari pregrado za plin. 

c. Komore za zaplinjevanje 

Kot komoro za zaplinjevanje se lahko uporabi popolnoma zatesnjeno komoro s prilagojenim 
kroženjem zraka. 

d. Zaplinjevanje ladij in drugih plovil v pristaniščih 

Med zaplinjevanjem na krovu ne smejo biti prisotni ljudje, rastline, hišni ljubljenčki ali živali, razen 
oseb, ki sodelujejo v postopku zaplinjevanja. 

Pristojni zaplinjevalec mora kapitana ladje (ali njegovega/njenega predstavnika) obvestiti o zahtevah 
za osebno zaščitno opremo in opremo za meritve. O nujnih postopkih, zračenju tovora, rednih 
pregledih in ukrepih za prvo pomoč je potreben dogovor s kapitanom (ali njegovim/njenim 
predstavnikom). 

Če se ugotovi puščanje plina, mora pristojni zaplinjevalec izvesti ustrezne ukrepe za zatesnitev mesta 
puščanja in o tem obvestiti kapitana (ali njegovega/njenega predstavnika). 

Hrane, krme, zdravil in drugih snovi se ne sme izpostaviti sredstvu PROFUME INSECTICIDE. Če teh 
predmetov ni mogoče odstraniti s plovila, jih je treba zaščititi pred izpostavljenostjo sredstvu za 
zaplinjevanje. 

Med zaplinjevanjem ali zračenjem premikanje plovila ni dovoljeno. 
Če je na zaplinjeno območje potreben vstop preden je izvedeno zračenje, morate delavec nositi 
avtonomni dihalni aparat z nadtlakom. 
S sredstvom PROFUME INSECTICIDE ni mogoče zaplinjevanje podvodnih plovil, npr. podmornic. 

e. Zaplinjevanje kontejnerjev 

Zaplinjevanje kontejnerjev se mora izvajati na zavarovani lokaciji, ki je posebej namenjena 
zaplinjevanju kontejnerjev. Pred zaplinjevanjem je treba preveriti celovitost strukture kontejnerja. 

f. Zaplinjevanje blaga 

Blago (npr. kmetijske pridelke), ki se ga želi zapliniti, je treba postaviti na površino, ki je odporna na 
prodiranje plina, kot so ustrezne odporne ponjave, asfalt ali beton. Čez blago, ki se ga želi zapliniti, je 
treba  povezniti ustrezno odporno ponjavo, ki je odporna proti prepuščanju plina. Pri pokrivanju blaga 
je treba zagotoviti odmik ponjave vsaj 0,5 m nad blagom in vsaj 0,3 m ob straneh, da se zagotoviti 
pravilno razširjanje plina. Ponjavo je treba zatesniti s cevmi, napolnjenimi z vodo, peskom ali 
podobnim. 



g. Zaplinjevanje kakavovih zrn v skladišču 

Kakavova zrna v skladišču v vrečah ali kopicah je treba prekriti s ponjavo, ki je odporna na prodiranje 
plina, na primer ponjavo iz polietilena, debeline vsaj 100 do 150 µm. Zatesniti je treba vse špranje in 
robove ponjave.  

Kakavova zrna je treba postaviti na površino, ki je odporna na prodiranje plina, kot so ustrezne 
odporne ponjave, asfalt, beton ali materiali s podobnimi lastnostmi. Čez kakavova zrna, ki se jih želi 
zapliniti, je treba povezniti ustrezno odporno ponjavo. Pri pokrivanju kakavovih zrn je treba zagotoviti 
odmik vsaj 0,5 m nad zrni in vsaj 0,3 m ob straneh, da se zagotovi pravilno razširjanje plina. Ponjavo 
je treba pri tleh zatesniti s cevmi, napolnjenimi z vodo, peskom ali podobnim. 
 

2. OBMOČJA NEVARNOSTI 

Območje nevarnosti je vsak prostor v okolici območja, stavbe, kontejnerja, plovila ali skladiščenega 
blaga (npr. kakavova zrna), ki se ga namerava zapliniti, kjer obstaja nevarnost povečanja 
koncentracije plina sulfuril fluorid nad 3 ppm. Primer območja nevarnosti je prostor, ki je z zaplinjenim 
območjem povezan s konstrukcijsko povezavo (kot so stene, kanali, cevi, pokriti odtoki), kjer lahko 
pride do potencialnega prehajanje plina med območji. Vsi prostori, ki so povezani z območjem 
zaplinjevanja, morajo biti evakuirani med zaplinjevanjem, razen če jih je od tega območja mogoče 
ločiti z zračno zaporo, ki preprečuje prehajanje plina med povezanimi območji. 

Nobenih območij ali objektov (stanovanjska in delovna območja), ki so kakorkoli povezana z 
območjem zaplinjevanja, med zaplinjevanjem in zračenjem, ni dovoljeno uporabljati. Pred vnovično 
uporabo mora pristojni zaplinjevalec razglasiti, da na teh območjih ni več plina. 

Med zaplinjevanjem in zračenjem je treba na vseh območjih nevarnosti ves čas meriti koncentracijo 
plina. Na povezanih območjih nevarnosti, ki so bila evakuirana, pregledana v skladu z navodilom v 
odseku »Priprava na zaplinjevanje« in zapečatena z namenom preprečitve dostopa nepooblaščenih 
oseb ter opremljena z obvestili in opozorilnimi znaki, med zaplinjevanjem ni treba preverjati 
koncentracije plina, vseeno pa mora pred vnovično vrnitvijo v uporabo pristojni zaplinjevalec razglasiti, 
da na teh območjih ni več plina. 
 

3. VARNOSTNA NAVODILA 

Vsi vhodi na območje ali v stavbo, kjer se izvaja zaplinjevanje, ali na območja in v objekte znotraj 
nadzorovanega območja, morajo biti zaprti (z uporabo ključavnice, verige ipd.). Te ključavnice je 
dovoljeno odpirati samo z dovoljenjem pristojnega zaplinjevalca. V okolici objekta, območja ali blaga, 
ki se jih želi zapliniti, je zahtevano nadzorovano območje 10 m. Kontejnerji, ki se jih namerava zapliniti, 
morajo biti zaprti, nepooblaščenim osebam pa je treba preprečiti vstop. 

Če koncentracija plina sulfuril fluorid v zraku preseže mejno vrednost 1 ppm, morajo vsi, ki izvajajo 
zaplinjevanje, zapustiti območje ali objekt, kjer se izvaja zaplinjevanje. Na območje ali v stavbo, kjer se 
izvaja zaplinjevanje, se lahko nato vstopi samo z uporabo avtonomnega dihalnega aparata z 
nadtlakom, zaščitne obleke ter temperaturno odpornih rokavic. 

Če se pri novi meritvi koncentracije plina sulfuril fluorid znova ugotovi vrednost nad 1 ppm, je treba 
nadzorovano območje (10 m) razširiti, kot je opisano v odobrenemu programu nadzora. Vse osebe 
znotraj tega območja (pristojni zaplinjevalec in druge osebe, ki sodelujejo pri zaplinjevanju) je treba 
evakuirati v skladu z navodili pristojnega zaplinjevalca. Na to območje se lahko vrnejo samo v skladu z 
navodili pristojnega zaplinjevalca ali ko pristojni zaplinjevalec razglasi, da v objektu oz. na območju ni 
več plina. 
 
4. OPOZORILA 
Pristojni zaplinjevalec mora postaviti opozorila, obvestila in znake na vseh vhodih na območja ali v 
objekte in na ogradah blaga, na kateremu se bo izvajalo zaplinjevanje, z naslednjimi vsebinami: 

• pisno opozorilo: »NEVARNOST: STRUPENI PLIN!«; 
• grafični simbol z LOBANJO in PREKRIŽANIMI KOSTMI; 
• pisno opozorilo: »NA OBMOČJU POTEKA ZAPLINJEVANJE: VSTOP PREPOVEDAN!«; 
• pisno obvestilo z naslednjimi informacijami: 

- ime uporabljenega sredstva za zaplinjevanje, 
- ime, naslov, telefonska številka/faks podjetja, ki izvaja zaplinjevanje, 



- telefonska številka za nujne primere/mobilna številka strokovnjaka za zaplinjevanje, 
- datum zaplinjevanja. 

Poleg običajnih dolžnosti za poročanje o zaplinjevanju, je treba navesti tudi naslednje informacije:  

- na lokacijah, kjer bo zaplinjevanje izvajano večkrat (kontejnerski pomoli/hangarji za 
zaplinjevanje), se je z reševalnimi službami treba dogovoriti o dostopanju do varnostnih 
informacij;  

- reševalnim službam oziroma osebi ali oddelku, ki je znan in dostopen vsem, je treba omogočiti 
dostop do varnostnega lista  v bližini glavnega vhoda na območje/zgradbe/blaga, kjer bo 
izvajano zaplinjevanje; 

- o enkratnih ali občasnih zaplinjevanjih objektov oziroma območij je treba obvestiti policijo in 
gasilsko službo vsaj šest ur pred začetkom zaplinjevanja - v obvestilo je treba vključiti 
varnostni list sredstva PROFUME INSECTICIDE z upoštevanjem uradnih navodil policije in 
gasilskih služb. 

Obvestila in opozorilne znake lahko odstrani samo pristojni zaplinjevalec po razglasitvi, da je v objektu 
oziroma na območju plin odstranjen. Plin je odstranjen po končanem zračenju in po potrditvi, da 
koncentracija plina sulfuril fluorid v zraku na zaplinjevanem območju in območjih nevarnosti ne 
presega mejne vrednosti 3 ppm, kar pomeni varen vstop tretjih oseb na območje. 
 
5. ODMERJANJE IN UPORABA 
Za izračun potrebnega odmerka sredstva PROFUME INSECTICIDE za zaplinjevanje je pred 
pričetkom zaplinjevanja treba uporabiti program Fumiguide, ki ga zagotavlja proizvajalec podjetje 
Douglas Products & Packaging Co LLC. Program Fumiguide je potrebno uporabiti za izračun vsakega 
odmerka sredstva PROFUME INSECTICIDE za vsako posamezno uporabo in situacijo. Za ta namen 
je treba priskrbeti in upoštevati naslednje parametre: 

• volumen objekta/območja/blaga v skladišču, kjer se bo izvajalo zaplinjevanje, 
• vrste škodljivih organizmov 
• razvojne faze škodljivih organizmov* 
• temperatura zraka v prostoru ali temperatura blaga, 
• predvideno trajanje zaplinjevanja,  
• ocenjena izguba plina za zaplinjevanje, vključno s potrebnim časom za izgubo 50 % plina med 

zaplinjevanjem objekta/območja/blaga v skladišču (HLT = Half Loss Time – čas za izgubo 
polovice). 
* jajčeca imajo počasnejše presnovne procese kot ličinke, bube ali imagi (odrasli škodljivci), zaradi 
tega je potrebna za jajčeca daljša izpostavljenost zaplinjevanju ali večja koncentracija plina) 

Uporaba programa Fumiguide ni obvezna pri upoštevanju odobrenega razporeda za karanteno in 
predtovorna opravila. 
Koncentracija v času izpostavljenosti (CTP vrednost) je koncentracija sredstva za zaplinjevanje (C) x 
časovno trajanje zaplinjevanja (T) in je izraženo v g h/m3.  

 
Sredstvo PROFUME INSECTICIDE se uporablja za zaplinjevanje: 

a) v praznih skladiš čih žit, praznih skladiš čih  moke, otrobov in drugih mlevskih izdelkov iz žit, 
praznih mlinih za žita ter premi čnih objektih (kontejnerji, plovila) z namenom zatiranja vseh 
razvojnih faz različnih škodljivih žuželk, kot so: tobakova veš ča (Ephestia kuehniella), krhljev molj 
(Plodia interpunctella), rižev mokar ( Tribolium castaneum), mali mokar ( Tribolium confusum), 
spremenljivi žitnik ( Trogoderma variabile), zobati žitnik ( Oryzaephilus surinamensis), črni žitni 
žužek (Sitophilus granarius), rižev žužek ( Sitophilus oryzae), žitni kutar ( Rhyzopertha 
dominica), rjasti žitar ( Cryptolestes ferrugineus), kruhar ( Stegobium paniceum), lisasti slinar 
(Dermestes maculatus),  idr . 
Najvišji dovoljen odmerek je CTP 1500  g.h/m3 ter najvišja dovoljena koncentracija 128 g/m3. 
Navedene objekte se lahko zaplini največ dva krat na leto oziroma po potrebi samo na vsakih nekaj let 
ali ob pojavu škodljivih žuželk.  

b) fermentiranih kakavovih zrn  z namenom zatiranja vseh razvojnih faz različnih škodljivih žuželk, 
kot so: tobakova veš ča (Ephestia kuehniella), krhljev molj ( Plodia interpunctella), rižev mokar 
(Tribolium castaneum), mali mokar ( Tribolium confusum), spremenljivi žitnik ( Trogoderma 
variabile), zobati žitnik ( Oryzaephilus surinamensis), črni žitni žužek ( Sitophilus granarius), 



rižev žužek ( Sitophilus oryzae), žitni kutar ( Rhyzopertha dominica), rjasti žitar ( Cryptolestes 
ferrugineus), kruhar ( Stegobium paniceum), lisasti slinar ( Dermestes maculatus),  idr . 
Najvišji dovoljen odmerek je CTP 750  g.h/m3 ter najvišja dovoljena koncentracija 128 g/m3. Tretiranje 
poteka od 24 do 48 ur. Kakavova zrna se lahko zaplini največ en krat.  

 c) lesa (vklju čno z lesenim pakirnim materialom)  za zatiranje v lesu živečih razvojnih stadijev 
različnih škodljivih organizmov, kot so npr.: marmorirana smrdljivka ( Halymorpha halys), borova 
ogor čica (Bursaphelenchus xylophilus), azijski kozli ček (Anoplophora glabripennis), navadni 
trdoglavec ( Anobium punctatum), kozli ček (Arhopalus ferus), idr.   

Najvišji dovoljen odmerek je CTP 1095 g.h/m3 ter najvišja dovoljena koncentracija 104 g/m3. Doseže 
se jo lahko pri temperaturi 16ºC ali več, ob minimalnem času tretiranja 24 ur. Les se lahko zaplini 
največ en krat na leto.  

V primeru zatiranja karantenskih ali gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov mora biti tretiranje 
izvedeno v skladu s fitosanitarnimi zahtevami države uvoznice oziroma mednarodnimi standardi (npr. 
ISPM 28, ISPM 15, AQIS idr.).  

Skladno z mednarodnim standardom ISPM 28 najmanjši premer lesa ne sme presegati 20 cm v 
prerezu,  vsebnost vlage pa ne sme presegati 75%.  

Če je za namen zagotavljanja karantenskih zahtev države uvoznice potrebno uporabiti višji odmerek 
sredstva PROFUME INSECTICIDE, je lahko najvišji dovoljen odmerek sredstva CTP 1500  g.h/m3 ter 
najvišja dovoljena koncentracija 128 g/m3. 

Za več informacij o odmerjanju sredstva ter škodljivih organizmih se je treba obrniti na proizvajalca 
podjetje Douglas Products & Packaging Co LLC. 
 
FITOTOKSIČNOST: Pri uporabi sredstva se ne pričakuje pojavov fitotoksičnosti. 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi FFS. 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
 
6. DOVAJANJE SREDSTVA PROFUME INSECTICIDE 
Za vse vrste zaplinjevanja je obvezna uporaba ustreznih dovodnih linij, ki so odporne proti puščanju in 
prenesejo tlak nad 35 bar. Za uporabo drugih dovodnih linij je treba predhodno pridobiti soglasje 
proizvajalca podjetje Douglas Products & Packaging Co LLC. 

Da se prepreči škodo, se plina ne sme dovajati neposredno na površino ali tla, ampak v večji odprt 
prostor. 

a. Območja/objekti/ladje 

• Dovodne linije morajo biti nameščene v večje odprte prostore. 
• Za učinkovito širjenje plina je treba sredstvo usmeriti v zračni tok ventilatorja. 
• Preprečiti je treba nastanek meglice na območju zaplinjevanja z uporabo ventilatorjev z zračnim 

tokom kapacitete vsaj 3600 m3/h za dovajanje posameznega kilograma sredstva na minuto 
(meglica nastane zaradi kondenziranja vlage na območju oziroma v objektu, kjer se izvaja 
zaplinjevanje, ki ga povzroči padec temperature). Do škode na območju oz. v objektu, kjer  se 
izvaja zaplinjevanje, lahko pride zaradi uporabe ventilatorja z nezadostnim zračnim tokom za 
uporabljeno odmerjanje sredstva. 

• Za preprečevanje škode na površini tal je priporočeno tla zaščititi, npr. z namestitvijo ponjave iz 
polietilena pod mestom dovajanja plina, ter uporabiti ventilatorje s primerno kapaciteto. 

b. Kontejnerji - zaplinjevanje z uporabo ponjave 

• Za preprečevanje prekomernega ohlajanja zraka je zahtevano počasnejše dovajanje sredstva 
PROFUME INSECTICIDE (0,5–1,5 kg/min). 

• Dovajanje se izvede na način, da bo zagotovljena pravilna mešanica dovedenega plina in zraka, 
na primer dovajanje se začne z vrha naloženega blaga. 

• Manjši ventilatorji izboljšajo mešanje plina in zraka. 
 

7. OPREMA ZA ZAZNAVANJE IN NADZOR PRISOTNOSTI PLINA  

a. Nadzor med zaplinjevanjem za določanje odmerjanja 



Nadzor koncentracij sredstva PROFUME INSECTICIDE med zaplinjevanjem je potreben za določanje 
natančnosti odmerjanja in izračun trenutnega časa za izgubo polovice plina (Half Loss Time – HLT). 
Za nadzor koncentracije plina se lahko uporabi opremo, kot je Fumiscope ali podobna oprema. 

b. Zaznavanje puščanja 

Za potrditev koncentracije plina sulfuril fluorid 3 ppm ali nižje, se lahko uporabi samo nadzorno 
opremo z ustrezno občutljivostjo za nizke koncentracije, kot so inštrumenti Interscan ali SF-ExplorIR. 
Odobreno nadzorno opremo je treba umeriti v skladu s priporočili proizvajalca.  

Ko se zazna puščanje zaradi slabega ali poškodovanega tesnjenja, je treba evakuirati območje 
zaplinjevanja. Pri popravilu puščanja je obvezna uporaba avtonomnega dihalnega aparata z 
nadtlakom. Puščajoče ali poškodovane jeklenke je treba premakniti na odprto ali na zatesnjeno 
lokacijo in pri tem strogo upoštevati varnostne postopke. Če je le mogoče, se je treba pri rokovanju z 
jeklenko postaviti tako, da veter piha v hrbet. Na območje, kjer je bilo ugotovljeno puščanje, 
nepooblaščene osebe ne smejo vstopati, dokler koncentracija plina sulfuril fluorid ne pade vsaj na 
3 ppm, kar mora biti izmerjeno v skladu z zahtevami. 

Podrobnejše informacije o napravah za merjenje plina in dihalni opremi ter njihovi uporabi se nahaja v 
»Priročniku za prostorsko zaplinjevanje s sredstvom PROFUME INSECTICIDE «. 

 
8. ZRAČENJE IN VSTOP NA TRETIRANO OBMO ČJE 

a. Zračenje 

Naloženo blago, komoro, stavbo, prostore ali objekt je treba, kolikor je le mogoče, čim bolj prezračiti z 
uporabo aktivnega in pasivnega prezračevanja. Nadzorovati je treba postopek zračenja in spremljati 
koncentracijo plina v okolici območja/objekta/stavbe in na območjih nevarnosti, da se zagotovi, da 
mejna vrednost za koncentracijo plina sulfuril fluorid 3 ppm ni bila presežena. Pristojni zaplinjevalec 
lahko po potrebi določi razširitev nadzorovanega območja. Zaplinjevalci, ki vstopajo na tretirano 
območje za namen merjenja koncentracije plina, morajo nositi avtonomni dihalni aparat z nadtlakom, 
dokler ni potrjeno, da je koncentracija plina sulfuril fluorid na območju/objektu/stavbi največ 1 ppm. Za 
preverjanje koncentracije plina sulfuril fluorid do 1 ppm je treba uporabiti odobreno napravo za 
zaznavanje plina.  

Postopke zračenja je treba natančno upoštevati, še posebej v tretiranih objektih, kjer se zadržujejo 
ljudje ali živali. 

Naslednje korake je treba izvesti v navedem zaporedju: 

 1. Območje/objekt/stavbo se prezrači tako, da se odpre vsa delujoča okna in vrata, uporabi se 
vsaj en ventilator, ki naj deluje vsaj eno uro, razen če je v načrtu zračenja opisana drugačna metoda 
zračenja, v skladu z okoljskimi zahtevami. Ventilatorji morajo skupno zagotavljati zračni tok vsaj 
8500 m3/h. 

Pri zračenju je treba spremljajti koncentracijo plina sulfuril fluorid na zunanjem obodu nadzorovanega 
območja. Če je mejna vrednost 3 ppm presežena, je treba nadzorovano območje razširiti v skladu z 
načrtom zaplinjevanja ali pa zmanjšati zračni tok ventilatorjev. Za ta postopek je odgovoren pristojni 
zaplinjevalec. 

 2. Ohranjati je treba varovanje območja/objekta/stavbe in nepooblaščenim osebam preprečiti 
vstop, dokler se koncentracija plina sulfuril fluorid v zraku ne zniža vsaj na 3 ppm.  

 3. Pooblaščene osebe lahko brez uporabe predpisane varovalne opreme opravljajo dela v skladu 
z navodili pristojnega zaplinjevalca pri koncentraciji plina sulfuril fluorid pod 1 ppm. To koncentracijo 
plina je treba potrditi, kot je opisano v odseku »Oprema za zaznavanje in nadzor prisotnosti plina«. 
Koncentracijo plina  je treba izmeriti na različnih lokacijah tretiranega območja. 

Opozorilo:  Za delavce, ki rokujejo s sredstvom in so pogosto izpostavljeni plinu sulfuril fluorid, je na 
podlagi ocene tveganja potrebno upoštevati mejno vrednost 1 ppm. Pri višjih vrednostih plina sulfuril 
fluorid pa mora delavec uporabljati predpisano varovalno opremo.  

Po izvedenem zračenju in pri meritvi za razglasitev, da na območjih, kjer se zadržujejo ljudje ali živali, 
ni več plina, mora merilna naprava izmeriti ničelno vrednost in jo je treba izmeriti izjemno natančno. 

Obvestila in opozorilne znake se lahko odstrani šele, ko pristojni zaplinjevalec razglasi, da na tretiranih 
območjih oz. v objektih in na nadzorovanih območjih ni več plina in so varna za vstop. 



b. Vstop na tretirano območje 

Delavci in navzoče osebe brez zaščitne delovne obleke in avtonomnega dihalnega aparata z 
nadtlakom lahko vstopijo na območje oz. v objekt, ladje, komore za zaplinjevanje, kontejnerje ali se 
približajo tretiranemu blagu šele, ko pristojni zaplinjevalec razglasi, da na/v njih ni več plina in potrdi, 
da je koncentracija plina sulfuril fluorid pod 3 ppm.  
 
c. Ponovni zagon območja mlina/skladišča 

Po tretiranju je treba območje zračiti vsaj en dan.  

Moko in otrobe, ki so proizvedeni v prvih 20 minutah po končanem zaplinjevanju mlina, je treba zbrati 
in uničiti. Zavržene moke ni dovoljeno uporabiti za prehrano ljudi ali živali.  

Proizvodnjo izdelkov naslednjih 40 minut je treba zbrati in reciklirati v proizvodnem postopku.  

Po končanem zaplinjevanju kakavovih zrn je potrebno izvesti 4-6 ur aktivnega zračenja (npr. z 
vključenimi ventilatorji), nato pa zagotoviti še 20-30 ur pasivnega zračenja. 

O navedenem mora izvajalec tretiranja pisno obvestiti odgovorne osebe v predelovalnem obratu. 
 
9. RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN PRAZNIMI JEKLENKA MI 

Ko je plinska jeklenka PROFUME INSECTICIDE prazna, je pred vrnitvijo dobavitelju treba zapreti 
ventil, na odprtino ventila priviti varnostno matico in znova namestiti zaščitni pokrovček. Za polnjenje 
plinskih jeklenk je pooblaščeno samo proizvajalec podjetje Douglas Products & Packaging Co LLC. 
Plinskih jeklenk se ne sme uporabljati za noben drug namen. Za vrnitev praznih ali delno polnih 
plinskih jeklenk je treba upoštevati navodila proizvajalca. 

Prazne embalaže se ne sme ponovno uporabljati! 

 
Podrobnejša navodila za izvedbo mora izvajalec tret iranja pridobiti pri proizvajalcu sredstva. 
 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo PROFUME INSECTICIDE se razvrš ča kot: 
Plini pod tlakom, H280 
Akut. strup. 2, H330 
STOT SE3, H335 
STOT SE1, H370 
STOT RE2, H373 
Akut. za vod. okolje 1, H400 
 
Sredstvo PROFUME INSECTICIDE se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS04 GHS06 GHS08 GHS09  
 
Opozorilne besede:  Nevarno     
Stavki o nevarnosti: 
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
H330 Smrtno pri vdihavanju. 
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
H370 Škoduje organom (ledvice) pri vdihavanju. 



H373 Lahko škoduje organom (centralni živčni sistem, dihala, ledvice) pri dolgotrajni ali 
ponavljajoči se izpostavljenosti. 
H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 
Dodatne informacije o nevarnosti: 
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 

uporabo. 
Previdnostni stavki - splošno: / 
Previdnostni stavki - prepre čevanje:  
P260  Ne vdihavati plina. 
P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči. 
P284 Nositi opremo za zaščito dihal. 
Previdnostni stavki - odziv:  
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem 

položaju, ki olajša dihanje.  
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
Previdnostni stavki - shranjevanje:   
P410+P403 Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. 
P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. 
Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 
SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
 
 
OPOZORILA ZA VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI IN OKOLJA:  
Navedeno v 2. točki tega izreka (UPORABA). 
VARNOST PRI DELU:  
Navedeno v 2. točki tega izreka (UPORABA), v odseku »Varnostne zahteve ob 
zaplinjevanju«. 
DELOVNA KARENCA:  
Navedeno v 2. točki tega izreka (UPORABA), v odseku »Zračenje in vstop na tretirano 
območje«. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Opozorilo:  Sredstvo PROFUME INSECTICIDE je izredno nevaren plin pod tlakom v obliki 
tekočine. Plin je brez barve in vonja. Uporabnik je tako lahko izpostavljen toksičnemu 
odmerku brez opozorila ali zavedanja tega dejstva. Vdihavanje tega plina lahko povzroči 
smrt. Izogibati  se je treba neposrednemu stiku tekoče oblike plina z očmi, kožo ali oblačili. 
Stik s tekočo obliko plina lahko povzroči ozebline kože in oči.  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. 
Zagotoviti ji je treba osnovne življenjske funkcije. Takoj je treba poiskati zdravniško pomoč! 
Če je možno se zdravniku pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik kože/obleke s sredstvom v tekoči obliki: Takoj se spere onesnažena oblačila in kožo z 
obilico tople vode (do 40 ºC). Takoj, ko se področje odtaja, se odstrani onesnažena oblačila, 
obutev in druge predmete, ki pokrivajo kožo. Onesnaženo kožo se spere z obilico vode ali pa 
naj se oseba stušira. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred 
ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. 
Stik oči s sredstvom v tekoči obliki: Sredstvo v tekoči obliki lahko povzroči poškodbo oči 
zaradi zmrzovanja. V primeru stika z očmi se s palcem in kazalcem razpre očesni veki in oči 
(tudi pod vekami) temeljito spira s čisto mlačno vodo 15 do 20 min. Če ima ponesrečenec 



kontaktne leče, jih je treba obvezno odstraniti po prvih petih minutah spiranja in nato 
nadaljevati s spiranjem. Takoj je potrebno poiskati pomoč zdravnika ali okulista. 
Pri zaužitju: Ker je sredstvo v obliki plina, zaužitje ni verjetno. Usta se temeljito spere s čisto 
vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne izziva se bruhanja. 
Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzvati bruhanja. Če je možno, 
se zdravniku predloži originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Medicinska pomoč: Sredstvo vsebuje plin, ki je brez vonja, ter ne draži oči, tako da lahko 
pride do izpostavljenosti brez opozorila. Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne 
življenjske funkcije. Zagotoviti je potrebno oksigenacijo pacienta. Snov sulfuril fluorid nima 
vonja in ne povzroča draženja oči. Simptomi zastrupitve se lahko pojavijo tudi po nekaj urah. 
Oseba mora biti pod zdravniškim nadzorom 48 ur po dogodku. Ponavljajoča ali dolgotrajna 
izpostavljenost lahko povzroči hude poškodbe pljuč in ledvic. Zdravljenje je simptomatsko. 
Simptomi astme se lahko pojavijo po nekaj urah in se lahko poslabšajo zaradi fizičnega 
napora. Potrebna je poznejša kontrola za pljučnico in pljučne edeme. Želodca se ne izpira, 
razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, 
UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve 
(Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično in 
podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve 
(Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 
 


