
A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Fastion hangyairtó csalétekTermék neve:

Termék típusa(i): 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni
védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Fastion hangyairtó csalétek

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
SBM DEVELOPPEMENT

60 chemin des Mouilles 69130 Ecully Franciaország

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2018-MA-18-00216-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0011252-0000

Az engedélyezés dátuma 27/10/2017

Az engedély léjáratának
dátuma 02/10/2022

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve Bayer S.A.S/ Environmental Science

A gyártó címe

Gyártási helyek

16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Franciaország

ZI Nord 02250 Marle sur Serre Franciaország

A gyártó neve SBM Formulation

A gyártó címe

Gyártási helyek

CS621 - ZI, avenue Jean Foucault 34535 Beziers Franciaország

CS621 - ZI, avenue Jean Foucault 34535 Beziers Franciaország
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A gyártó neve IRIS

A gyártó címe

Gyártási helyek

1126 A, avenue du Moulinas, route de St. Privas 30340 Salindres Franciaország

1126 A, avenue du Moulinas, route de St. Privas 30340 Salindres Franciaország

A gyártó neve Zapi S.p.A.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Olaszország

Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Olaszország

A gyártó neve KWIZDA

A gyártó címe

Gyártási helyek

Z.A Bourgneuf Route de Dourdain 35450 VAL D’IZE Franciaország

Z.A Bourgneuf Route de Dourdain 35450 VAL D’IZE Franciaország

A gyártó neve Denka International B.V

A gyártó címe

Gyártási helyek

Gildeweg 37a 3771 NB Barneveld Hollandia

Denka International B.V; Gildeweg 37a 3771 NB Barneveld Hollandia

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

A gyártó neve Bayer AG

A gyártó címe

Gyártási helyek

Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse 50 D-40789 Monheim am Rhein Németország

- D-41538 Dormagen Németország

Hatóanyag 37 - Imidakloprid
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A gyártó neve Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Room 10-6, Shidal Square 8 315010 Zhejiang Kína

Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National
Agricultural Science and Technology Park - Shanxi province Kína

Hatóanyag 37 - Imidakloprid

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 (%)

Imidakloprid
(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-
yl) methyl]-N-
nitroimidazolidin-2-imine

Hatóanyag 138261-41-3 428-040-8 0,03

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A edény elhelyezése hulladékként: háztartási hulladék közé helyezhető..

4. Engedélyezett felhasználás(ok)
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4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Lakossági felhasználás

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

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

Tudományos név: Lasius niger
Közhasználatú név: kis fekete hangya
Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek

Tudományos név: Hymenoptera: Formicidae:
Közhasználatú név: Tapinoma melanocephalum
Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek

Tudományos név: Monomorium pharaonis
Közhasználatú név: fáraóhangya
Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek

Tudományos név: Linepithema humile
Közhasználatú név: argentín hangya
Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek

Felhasználási terület
Beltéri

Kültéri

Beltéren (pl. konyha, nappali, pince) és az épületek közelében (terasz, erkély,
garázsbejáró) hangyairtásra használható fel.

NEM használható földes talajon, pázsiton, virágágyásban.

Az alkalmazás módja(i)
Módszer: Csalétekdobozokban
Részletes leírás:
-

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Alkalmazási arány: kismértékű fertőzöttség esetén hangyafészkenként 1
csalétekállomás, nagymértékű fertőzöttség esetén hangyafészkenként 2
csalétekállomás.
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:
A csalétekállomás 2 g csalétket tartalmaz (ebben 0,6 mg imidakloprid hatóanyag van).
A csalétek a kihelyezéstől fogva 12 hétig hatásos. Ha szükséges, 12 hét elteltével
cserélje újra a csalétket.

Egy helyen vagy vonulási útvonalon maximum 2 csalétekállomás helyezhető ki.

Felhasználói kör Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Műanyag csalétekállomásban (PE/PET) összesen 2 gramm csalétek / csalétekállomás.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások
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4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
- Lyukassza ki az alumínium védőfóliát és a csalétekállomást vízszintes helyzetben tegye le azokra a helyekre, ahol a hangyák nagy
számban fordulnak elő, (pl. ahol táplálékuk keresik vagy a vonulási útvonalaik mentén). Ha a hangyák nagyon nagy számban
vannak jelen, 2 csalétekállomást helyezzen ki.
- Ne helyezze a terméket hőforrás közelébe (pl. radiátor alá) és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A kihelyezett csalétekállomást legalább hetente egyszer ellenőrizze.
- Ha a kezelés hatástalan volt, a rovarok nem pusztultak el a szertől, értesítse a forgalmazót/engedélytulajdonost.
- Hosszú ideig fennálló hangyaártalom esetén keressen fel egy kártevőirtó szakembert.
- Ne használja tartósan, hosszútávon a terméket.
- A csalétket védje az esőtől és víztől.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- A készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet.
- A csalétket úgy alkalmazzuk és tároljuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá.
- Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A használatkor ügyeljünk rá, hogy élelmiszer, takarmány, ivóvíz ne
szennyeződhessen.
- Ne helyezze földes talajra, gyepre, virágágyásba.
- A méhekre nézve veszélyes termék!
- Ne helyezze csatorna, lefolyó, árok környezetébe, vagy olyan helyre, ahol az eső elmoshatja. Ha kültéren alkalmazza, a
csalétekállomást takarja le egy alkalmas fedőlappal (pl. virágcseréppel), hogy az eső ne érje a terméket. A méhek védelme
érdekében olyan módon fedje le, hogy a méhek ne tudják megközelíteni, de hagyjon elég rést, hogy a hangyák hozzáférhessenek.
- Veszélyes a méhekre.

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

Általános: A sérültet távolítsuk el a veszélyes területről. Helyezzük stabil oldalfekvésbe. A szennyeződött ruhát távolítsuk el.
Lenyelés esetén: A szájat mossa ki vízzel és forduljon orvoshoz. A sérültet ne itassa és ne hánytassa. Ha nagy mennyiségű
terméket nyelt le a sérült, vagy mérgezési tüntetek jelentkeznek, azonnal orvoshoz / toxikológushoz kell fordulni. Ha a készítmény
alkalmazásakor rosszullét, tudatzavar, eszméletvesztés jelentkezik, a sérültet stabil testhelyzetbe kell helyezni, és azonnal orvoshoz
kell fordulni, a csomagolást vagy a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
Bőrre jutáskor:  A szennyeződött ruhaneműt távolítsa el. A bőrt bő szappanos vízzel mossa le. A bőr irritációja vagy allergiás
reakciók esetén orvoshoz / toxikológushoz kell fordulni.
Szembejutás esetén:  Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel. Ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, majd néhány percen át
öblögesse tovább a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Megjegyzés az orvos részére:
- Tüneti kezelés ajánlott. Nincs specifikus ellenszere.
- A keringési és légzési funkciókat kell figyelemmel kísérni.
- Lenyelés esetén gyomormosás csak akkor ajánlott, ha a sérült nagy mennyiséget nyelt le és ez az elmúlt két órában történt.
Különben aktív szén és nátrium-szulfát adása javasolt.

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

- A termék és a csomagolás ne jusson a környezetbe, élővízbe, csatornába. A fel nem használt terméket és csomagolását
hulladékudvarba vagy veszélyes hulladék gyűjtő helyre adja le.
- A megmaradt vagy kiömlött anyag ne jusson talajra, élővízbe, csatornába.
- A csomagolóanyagot ne használja fel újra.

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

Eredeti, zárt csomagolásában, hűvös, száraz, jól szellőző, fagymentes,fénytől védett helyen tárolandó,
Felhasználható: a gyártástól számított 2 évig.
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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

-

6. Egyéb információk

A címkén fel kell tüntetni:
Fastion hangyairtó csalétek
Hatóanyaga: 0,03% imidakloprid
III. forgalmi kategóriájú irtószer
Engedélytulajdonos: SBM DEVELOPPEMENT (Ecully, Franciaország)
NNK engedélyszám: HU-2018-MA-18-00216-0000
valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai: lakossági felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.1 (kivéve a kiszerelések és
csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei

Továbbá a csalétekállomásokon feltüntetendő:
Fastion hangyairtó csalétek
Hatóanyaga: 0,03% imidakloprid
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