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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

ADVION HANGYAIRTÓ GÉL

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
Syngenta Crop Protection AG

Schwarzwaldallee 215 4002 Basel Svájc

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2016-MA-18-00162-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0014482-0000

Az engedélyezés dátuma 28/10/2011

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 E.I. Du Pont de Nemours and Company, Dupont Crop Production Products

A gyártó címe

Gyártási helyek

Chestnut Run Plaza Building 705, 4417 Lancaster Pike 31601 Valdosta, Georgia Egyesült
Államok

Chestnut Run Plaza Building 705, 4417 Lancaster Pike 190805 Wilmington, Delaware
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 0.05

2.2. Az előállítás típusa

RB - Gél (felhasználásra kész 30 grammos tubusba kiszerelt hangyairtó csalétek)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
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A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírások szerint.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Szakképzett foglalkozásszerű felhasználás

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

A készítményt zárt térben és az épületek közvetlen közelében, falak mentén, olyan helyen
alkalmazzuk, ahol hangyák előfordulása észlelhető.

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Hymenoptera: Formicidae:-a házban előforduló hangyafélék-Ivarérett egyedek|Rovarok,
emlősök (pl. rágcsálók)

Felhasználási terület
Beltéri

Kültéri

Zárt térben valamint az épületek közvetlen közelében: hangyairtásra

Az alkalmazás módja(i)
Kihelyezhető mérgezett csalétek -
-

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

0.2 - 0.5 g/m2 - 100 -
Négyzetméterenként 0,2 - 0,5 gramm csalétek ( ez kb. 2 - 5 borsószemnek megfelelő
mennyiség)
Négyzetméterenként minimum 1, maximum 5 pontra kihelyezve, vagy vékony csík
formájában maximum 5 cm hosszúságban.
Csepp mérete kb. 5 mm, súlya kb. 0,1 gramm;
Csík mérete kb. 1 cm, súlya kb. 0,5 gramm;
Vékony rétegként 5 cm hosszú x 0,3 cm széles, súlya kb. 0,4 gramm.

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Tubus, Műanyag: HDPE , 30 gramm

4 darab 30 grammos műanyag tubus, bliszter csomagolásban
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4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Vigyázzunk, hogy a csalétek ne érintkezzen vízzel.

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

-

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

A felesleges gélt papírtörlővel takarítsuk fel.

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

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

A rovarokra a csalétek kb. 3 nappal fogyasztás után fejti ki hatását. A csalétek kihelyezésekor a hangyák minden más potenciális
táplálékforrását el kell távolítani, illetve biztosítani kell, hogy azokhoz a hangyák ne férhessenek hozzá. A termék alkalmazásakor
semmilyen más rovarirtó szert ne használjunk, ez ugyanis akadályozhatja a hangyákat a csalétek felkeresésben. A gél a tubusból a
mellékelt dugattyú vagy arra alkalmas pisztoly segítségével juttatható ki. A mérgezett csalétket a hangyák vonulási útjaira illetve a
fészek közelébe (pl.: falak és ajtók mellé, repedésekbe, mosogató alá, bútorok mögé stb.), fénytől védett helyre kis cseppek vagy
vékony csíkok formájában juttassuk ki. Nedvszívó felületekre ne helyezzük az irtószert. A kihelyezett csalétket hetente ellenőrizzük,
ha elfogyott vagy beszennyeződött, pótoljuk. 3 hét elteltével takarítsuk fel a kihelyezett gélt. Ha a hangyaártalom továbbra is fennáll,
úgy helyezzünk ki újra a csalétekből.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések
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Kizárólag a használati utasításban megjelölt helyeken és módon alkalmazható! A gélt úgy alkalmazzuk, hogy a termék
hozzáférhetetlen legyen a kisgyermekek, gyermekek, házi- és haszonállatok, madarak valamint egyéb nem célszervezet állatok
számára. Az Advion hangyairtó gél csalétek elhelyezhető erre alkalmas csalétekállomásokban is. Az etetőhelyet lehetőség szerint
fedje be. Nem szabad olyan területeken alkalmazni, ahol érintkezésbe kerülhet élelmiszerrel/takarmánnyal, élelmiszerrel érintkező
eszközökkel, élelmiszer feldolgozására szolgáló felületekkel vagy beszennyezheti azokat. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol
tartandó. Vigyázzunk, hogy a csalétek ne érintkezzen vízzel. Kerüljük a készítménnyel való szükségtelen érintkezést. A készítmény
elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. Ne használjuk a készítményt olyan felületeken (pl: tűzhelyek bizonyos részei,
sütők, grillek, elszívók, szaunák, hősugárzók, olajsütők, mosogató gépek, vagy meleg vizes csövek), ahol a hőmérséklet az 50 °C-ot
meghaladhatja, mert ez a gél hatékonyságát ronthatja. Ne alkalmazzuk, olyan területeken, amelyeket gyakran tisztítanak, mert ezzel
a gélt is eltávolítják. Tárolja megfelelő helyen a környezet szennyezésének elkerülése érdekében. Ne szennyezze a termékkel a
talajvíz rendszert. Ne juttassa felszíni vizekbe, vagy csatornába a készítményt. Ne használja olyan területen, ahol a madarak
jellemzően hangyákkal is táplálkoznak, a nélkül, hogy a madarak hozzáférését ne gátolná, pl. terület fölé kifeszített hálóval.

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

Bőrre jutáskor:
● A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.
● A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén orvoshoz kell fordulni.
Szembejutás esetén:
● Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el.
● A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
● Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Lenyelés esetén:

● Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
● A szájüreget öblítse ki vízzel.
● A beteget tilos hánytatni.
● Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

A készítmény indoxakarbot tartalmaz, allergiás reakciót válthat ki.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A felesleges gélt papírtörlővel takarítsuk fel. A fel nem használt termék, valamint annak csomagolóanyaga a magyar hatályos
jogszabály (72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről) alapján nem számít veszélyes hulladéknak, kezelése ezért
kommunális hulladékként történhet, háztartási hulladékgyűjtőbe dobható. A termék és csomagolóanyaga élő vízbe, talajba,
csatornába ne kerüljön. A gél csomagolását nem szabad újratölteni vagy újrahasznosítani.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Eredeti, zárt csomagolásban, száraz,-hűvös, gyermekek számára hozzáférhetetlen - helyen, szélsőséges hőingadozásoktól védve
tároljuk. A gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:

ADVION HANGYAIRTÓ GÉL
II. forgalmazási kategóriájú irtószer
Hatóanyaga: 0,05% indoxakarb
Engedélytulajdonos: Syngenta Crop Protection AG (Basel, Svájc)
Gyártó: American Blending and Filling Laboratories Inc (Egyesült Államok)
NNK engedélyszám: HU-2016-MA-18-00162-0000

valamint a kiszerelés függvényében jelen dokumentum alábbi pontjai:
- a tubusos kiszereléseken: 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. pontok
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