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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

ADVION csótányirtó gél

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
Syngenta Crop Protection AG

Schwarzwaldallee 215 4002 Basel Svájc

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2012-MA-18-00003-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0004385-0000

Az engedélyezés dátuma 14/11/2012

Az engedély léjáratának
dátuma 31/12/2019

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve American Blending and Filling Laboratories Inc

A gyártó címe

Gyártási helyek

1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Egyesült Államok

1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Egyesült Államok

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve El Du Pont de Nemours and Company, DuPont Crop Protection Products

A gyártó címe

Gyártási helyek

Chestnut Run Plaza Building 705, 4417 Lancaster Pike 19805 Wilmington Egyesült
Államok

Bizalmas adat - - Egyesült Államok

Hatóanyag 64 - Indoxakarb (az S- és az R-enantiomer 75:25 arányú keveréke)

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (%)

Indoxakarb (az S- és az
R-enantiomer 75:25
arányú keveréke)

Reaction mass of methyl
(S)- and methyl(R)-7-
chloro- 2.3,4a,5-
tetrahydro-2-
[methoxycarbonyl-(4-
trifluoromethoxyphenyl)
carbamoyl] indeno[1,2-
e][1.3,4] oxadiazine-4a-
carboxylate  (This entry
covers the 75:25 reaction
mass of the S and R
enantiomers)

Hatóanyag 0.6

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Indoxakarbot-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell
tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
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A edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - szakképzett foglalkozásszerű felhasználásra

Terméktípus
18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni
védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

zárt térben, valamint szabadban (kizárólag a nyílászárók, illetve a falak külső oldalán)
foglalkozásszerű felhasználók részére

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Periplaneta americana-amerikai csótány--

Blattella germanica-német csótány--

Blatta orientalis-konyhai csótány--

Felhasználási terület
Beltéri

Kültéri

Az alkalmazás módja(i)
Csalétek alkalmazása -
-

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

- - 0 -
Alkalmazási mennyiség: 0,2 g/m2-től 0,5 g/m2-ig.
A gél a tubusból a mellékelt dugattyú vagy arra alkalmas pisztoly segítségével juttatható
ki.
Legalább 2 csepp gélt kell alkalmazni m2-enként.
Nagyobb számú cseppre (5 csepp/m2-ig) lehet szükség erős csótányaktivitás, rendkívül
szennyezett körülmények vagy konyhai csótány előfordulása esetén.
Megjegyzések:

    •  az 5 mm-es átmérőjű csepp súlya kb. 0,1 g,
    •  a 10 mm-es átmérőjű csepp súlya kb. 0,5 g,
    •  az 5 cm hosszú és 3 mm széles vékony csík súlya kb. 0,35 g.

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok 4 darab 30 grammos műanyag tubus

Csomagolás formája bliszter
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Forgalomba kerülő kiszerelés tömege 120 gramm

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

    •  Felhasználható zárt térben, illetve a szabadban, kizárólag a nyílászárók és a falak kültérre néző oldalán.
    •  Olyan helyeken alkalmazható, ahol csótányok előfordulása észlelhető.
    •  A kezelendő területen előzetesen fel kell mérni a csótányok előfordulásának mértékét, az esetleges búvóhelyeket és a kezelési
pontokat ennek megfelelően kell megválasztani.
    •  Az ADVION csótányirtó gél rések és repedések, valamint a csótányok egyéb potenciális búvóhelyeinek, illetve bejutási
helyeinek kezelésére alkalmas, különböző területeken (pl. élelmiszer/takarmány tárolására szolgáló helyek, ipari létesítmények,
áruházak, vendéglők, kórházak, iskolák, szállodák, közforgalmú járművek, lakások, irodák stb., illetve ezek nyílászáróinak kültérre
néző oldalán).
    •  Az ADVION csótányirtó gél csalétek elhelyezhető erre alkalmas csalétekállomásokban vagy egyéb olyan egységekben is,
amelyek biztosítják, hogy a termék hozzáférhetetlen legyen a gyermekek, házi- és haszonállatok, valamint madarak számára.
    •  A gélt kis cseppek vagy vékony csíkok formájában kell alkalmazni, ott, ahol a csótányok gyakran előfordulnak, illetve elbújnak
(pl. épületelemek között, a berendezések lábainál, illetve a berendezések és a padló között, üregekbe vezető nyílásoknál a padlón, a
falakon vagy a mennyezeten, csövek, ajtók és ablakok körül, készülékek, konyhaszekrények, mosogatók, WC-k és egyéb
berendezések mögött és alatt).
    •  A gél alkalmazásához távolítsuk el a tubus hegyéről a kupakot, majd helyezzük fel a mellékelt műanyag hegyet. Érintsük a
tubus hegyét a kezelendő felülethez, majd addig nyomjuk lassan a dugattyút, amíg elegendő gél jön ki a tartályból. A kezelés
végeztével a kupakot helyezzük vissza.
    •  A területen egyenletesen szétosztott többszöri kis mennyiségű kihelyezés hatásosabb, mint a koncentrált, nagyobb mennyiségű
kihelyezés.
    •  Kerülni kell a csótányirtó gél alkalmazását olyan felületeken, amelyeket nemrég rovarirtó, esetleg -riasztó szerrel kezeltek.
    •  A csótányirtó gél alkalmazásával egyidejűleg nem szabad rovarirtó, esetleg -riasztó szerrel permetezni.
    •  A kihelyezett csalétkeket időnként ellenőrizni kell a fogyasztás nyomon követése céljából. Szükség esetén újabb csalétket kell
kihelyezni.
    •  A (fiziológiai vagy viselkedési) rezisztencia kockázatának minimalizálása érdekében ajánlott az ADVION csótányirtó gél
kártevőirtási program keretében történő alkalmazása, és az indoxakarbtól eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó
készítményekkel felváltva történő felhasználása.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Kizárólag csótányirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
Kizárólag úgy alkalmazható, hogy kisgyermekek, gyermekek, házi- és haszonállatok, valamint egyéb nem célszervezetek ne
férhessenek hozzá.
A nyílászárók, illetve a falak kültérre néző oldalán történő használat esetén győződjünk meg róla, hogy a kijuttatott gélt csapadék
nem érheti. Csatornába engedni nem szabad! A terméket kültéri vízelvezetőktől távol kell elhelyezni.
Nem szabad olyan területeken alkalmazni, ahol érintkezésbe kerülhet élelmiszerrel/takarmánnyal, élelmiszerrel érintkező
eszközökkel, élelmiszer feldolgozására szolgáló felületekkel vagy beszennyezheti azokat.
Nem szabad olyan felületeken (pl. kályha, tűzhely, grill, vegyifülke, szauna, hőlámpa, sütő, mosogató, meleg vizes csővezeték)
alkalmazni, ahol a hőmérséklet meghaladhatja az 50°C-ot, mert az a gél folyósódását és hatásának elvesztését okozhatja.
Ne alkalmazzuk olyan területeken, amelyeket gyakran tisztítanak, mert ezzel a gélt is eltávolítják.
Az irtószer kihelyezésekor használjunk védőkesztyűt.
Kerülni kell a szembe jutást, és a bőrrel vagy a ruházattal való érintkezést.
A termék használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen tárolandó.
Ne juttassuk a készítményt élővízbe.
Allergiás reakciót okozhat.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

    •  Bőrre jutás: Bő vízzel azonnal le kell mosni. A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén orvoshoz kell fordulni.

    •  Szembejutás: A szemet ki kell öblíteni (lehetőség szerint szemmosóval) legalább 5 percen át, a szemhéjak széthúzása mellett.
A kontaktlencséket ki kell venni. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.
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    •  Lenyelés esetén: Öntudatlan embernek nem szabad semmit szájon át adni. Csak orvosi tanácsra szabad hánytatni. A
szájüreget vízzel ki kell öblíteni és azonnal orvoshoz kell fordulni.

    •  Az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások

A véletlenül kiömlő, illetve a kezelés végeztével fölöslegessé váló gélt a kezelés végén papírkendővel fel kell törölni, majd a használt
papírkendőt hulladéklerakóban kell ártalmatlanítani.
A gél tartályát nem szabad újratölteni vagy újrahasznosítani. A kiürült tartályt biztonságosan kell ártalmatlanítani.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől és szélsőséges hőmérséklettől védett, száraz helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig
használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

-

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

-

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

-

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
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-

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza: 
ADVION csótányirtó gél
II. forgalmazási kategóriájú irtószer
Hatóanyaga: 0,6% indoxakarb

Engedélyes: Syngenta Crop Protection AG (Basel, Svájc)
Gyártja: American Blending and Filling Laboratories
Inc, Waukegan, Illinois, USA
NNK engedélyszám: HU-2012-MA-18-00003-0000
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