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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

SOFAST

Imidasect Fly-Bait légyirtó csalétek

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
Sharda Europe B.V.B.A

Heedstraat 158 1730 Asse Belgium

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2019-MA-18-00243-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0010478-0000

Az engedélyezés dátuma 12/07/2019

Az engedély léjáratának
dátuma 29/09/2022

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd

A gyártó címe

Gyártási helyek

Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India

Ekoprevent Kft. - Komló u. 10. 1222 Budapest Magyarország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd

A gyártó címe

Gyártási helyek

Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India

Hebei Veyong Bio-chemical Co.Ltd - 393 East Heping Road - Shijizhuang Kína

Hatóanyag 37 - Imidakloprid

A gyártó neve Denka International Holding B.V.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Hanzaweg 1 HL-3771 NG Barnaveld Hollandia

Hanzaweg 1 HL-3771 NG Barnaveld Hollandia

Hatóanyag 65 - Cisz-trikoz-9-én (muszkamon)

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 0.52

Cisz-trikoz-9-én
(muszkamon)

cis-Tricos-9-ene;  (Z)-
Tricos-9-ene Hatóanyag 27519-02-4 248-505-7 0.1

2.2. Az előállítás típusa

vízoldékony granulátum

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

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

cisz-trikoz-9-én-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
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Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A tartalom elhelyezése hulladékként: nemzeti előírások szerint..

A edény elhelyezése hulladékként: nemzeti előírások szerint..

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók által kartonpapírra kenve

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)

Muscidae-legyekkifejlett egyedek

Felhasználási terület
Beltéri

Zárt térben (pl. ipari, üzleti létesítmények, háztartások) használható.

Istállókban nem használható fel.

Az alkalmazás módja(i)
kenhető csalétekként, kartonpapírra mázolva -
Egy 100 m2 alapterületi helyiség kezeléséhez 200 gramm terméket oldjon fel 150 ml
vízben. Az így elkészített oldat 1 m2 felület bevonására elegendő.
Az irtószerrel mázolt kartonlapokat helyezzük el a kezelendő területen.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

200 gramm / 100 m2 - - -
Adott területen évente legfeljebb 6 alkalommal használható.

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

10 gramm töltőtömeggelműanyag (HDPE) tasakban
10 gramm műanyag (HDPE vagy PP) palackban

10, 50 és 100 gramm töltőtömeggel műanyag (HDPE vagy PP) palackban, mellékelt
adagoló kanállal

300 és 350 gramm töltőtömeggel műanyag (HDPE) palackban, mellékelt adagoló
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kanállal

1 és 2 kg töltőtömeggel műanyag (PP vagy poliészter) vödörben műanyag (LDPE) fólia
fedéllel kartondobozba helyezve, mellékelt adagoló kanállal

50 gramm, 300 gramm, 1 kg és 2kg töltőtömeggel műanyag (PP vagy poliészter)
kannában műanyag (LDPE) fólia fedéllel kartondobozba helyezve, mellékelt adagoló
kanállal

1 és 2 kg töltőtömeggel kompozit műanyag zacskóban (LDPE és polipropilén vagy
poliészter vagy papír), mellékelt adagoló kanállal

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1) Használat előtt alaposan keverje el.

2) Az oldatot a bekeverés után legfeljebb 8 órán belül használja fel.
3) Az irtószerrel bemázolt kartonlapokat helyezze a legyek gyakori tartózkodási helyeire. (pl. falak, mennyezet)

4) A kartonlapokat hetente ellenőrizze, és szükség szerint (pl. ha beszennyeződtek) cserélje őket.
5) A rezisztencia kialakulásának hátráltatására illetve az esetleg rezisztens egyedek elpusztítására felváltva használjon más
hatásmechanizmussal működő hatóanyagokat.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

1) Olyan kartonlapokra kenje fel, melyeknek rossz a nedvszívó képessége.

2) Azokat a felületeket, ahol az irtószert keveri és ahol a kartonlapokra felhordja azt, takarja le - például egy eldobható műanyag
fóliával - hogy elkerülje a felületetek szennyeződését.
3) Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazásakor.
4) A termék alkalmazásakor viseljen eldobható védőruházatot (pl. papírkötény, papíroverall) annak érdekében, hogy munkaruházat
ne szennyeződjön és a mosásakor ne jusson irtószer a csatornarendszerbe.
5) A termék vagy maradéka nem juthat felszíni vizekbe illetve csatornába.
6) Amikor a kartonlapokra mázolja az irtószert, a lapok szélén hagyjon szabadon egy sávot.
7) A lapok elhelyezésekor illetve eltávolításakor csak ezt, az irtószerrel nem szennyezett sávot érintse meg.
8) A kartonlapokat ne mossa meg használat után.

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 szennyezett műanyag takarófólia, eldobható munkaruházat, irtószerrel mázolt kartonlapok, és a termék használata során képződő
egyéb hulladék (a víz, amiben az irtószer felhordásához használt ecsetet elmossák, a kiszóródott irtószer összetakarításához
használt anyagok stb.) ártalmatlanításáról a felhasználók a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek
gondoskodni.

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

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók által csalétekként kihelyezve

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)

Muscidae-legyekkifejlett egyedek

Felhasználási terület
Beltéri

Zárt térben (pl. ipari, üzleti létesítmények, háztartások) használható.

Istállókban nem használható fel.

Az alkalmazás módja(i)
Csalétek alkalmazása -
A kezelni kívánt helységben 10 négyzetméterenként helyezzen el 20 gramm csalétket
egy eldobható, lapos tálkába.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

20 gramm / 10m2 - - -
Adott területen évente legfeljebb 6 alkalommal használható.

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

10 gramm töltőtömeggel műanyag (HDPE) tasakban
10 gramm műanyag (HDPE vagy PP) palackban

10, 50 és 100 gramm töltőtömeggel műanyag (HDPE vagy PP) palackban, mellékelt
adagoló kanállal

300 és 350 gramm töltőtömeggel műanyag (HDPE) palackban, mellékelt adagoló
kanállal

1 és 2 kg töltőtömeggel műanyag (PP vagy poliészter) vödörben műanyag (LDPE) fólia
fedéllel kartondobozba helyezve, mellékelt adagoló kanállal

50 gramm, 300 gramm, 1 kg és 2kg töltőtömeggel műanyag (PP vagy poliészter)
kannában műanyag (LDPE) fólia fedéllel kartondobozba helyezve, mellékelt adagoló
kanállal

1 és 2 kg töltőtömeggel kompozit műanyag zacskóban (LDPE és polipropilén vagy
poliészter vagy papír), mellékelt adagoló kanállal
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4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1) Szórja a granulátumot egy eldobható, lapos tálkába, úgy hogy az a tálka a alján egyenletesen oszoljon el.
2) A szükséges mennyiség kiméréséhez a mellékelt kanalat használja.
3) 10 négyzetméterenként helyezzen ki 20 gramm csalétket. Az irtószert tartalmazó tálkákat csak magasan fekvő helyekre (szekrény
teteje, polcok, falak kiszögellése) helyezze.
4) A hatásosság növelése érdekében érdemes a kihelyezett granulátumot megnedvesíteni.
5) 2-3 naponta ellenőrizze a kihelyezett csalétket.
6) Ha por lepi be, távolítsa el a csalétket.
7) A rezisztencia kialakulásának hátráltatására illetve az esetleg
rezisztens egyedek elpusztítására felváltva használjon más
hatásmechanizmussal működő hatóanyagokat.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

1) Csak szakképzett foglalkozásszerű felhasználók használhatják. A termék nem juthat csatornába, lefolyóba, ezért az irtószert
kihelyező szakembernek az alábbi óvintézkedésekről tájékoztatnia kell a kezelt terület takarításáért felelős személyeket.
2) Az irtószer kihelyezésére csak eldobható, lapos, a célnak megfelelő edényeket szabad használni.
3) A kiszóródott irtószert azonnal, a kezelés során elhullott legyeket pedig lehetőség szerint minél gyakrabban össze kell gyűjteni. A
takarítást szárazon végezze (pl kefét, partvist, porszívót vagy eldobható nedves törlőkendőt használva). A hulladékot szilárd
anyagként kezelje (ne öntse lefolyóba, csatornába)
4) A termékkel szennyezett felületeket ne mosással takarítsa.
5) Ügyeljen rá, hogy a kihelyezett csalétket tartalmazó tálkákat a huzat, vagy a területen mozgó emberek, állatok ne lökhessék fel,
ne boríthassák ki véletlenül.
6) A kihelyezésre használt edényeket és kanalat ne mossa meg.
7) A kezelés végén távolítsa el a megmaradt irtószert és a kezeléssel járó egyéb hulladékot.
8) A termék környezetbe jutását meg kell akadályozni. Ne szórja a terméket vagy maradéktalajra, felszíni vizekbe, lefolyóba,
csatornába.

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

-

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

-

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

5. Általános használati utasítás
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5.1. Használati utasítások

1) A kezelést még a legyek túlzott elszaporodása előtt kezdje meg.
2) Ne használja folyamatosan, hosszú ideig a terméket.
3) Ha a kezelés nem bizonyul hatékonynak, értesítse a forgalomba hozatali engedély tulajdonosát.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

1) Használat előtt mindig olvassa el a címkén közölt információkat.
2) Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve kell tárolni,
3) Ne használj élelmiszer, ital, vagy takarmány közelében.
4) Ne használja olyan felületeken vagy eszközökön, melyek élelmiszerrel, itallal vagy takarmánnyal közvetlenül érintkezhetnek.
5) Gyermekek és állatok által hozzá nem férhető helyen tárolandó.

6) A kihelyezett irtószerhez gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá.
7) A kiszóródott terméket azonnal fel kell takarítani.
8) Kerülje a termékkel való érintkezést. A nem rendeltetésszerű használat egészségkárosodást okozhat.

9) Ne engedje lefolyóba.
10) A szennyezett edények elmosásához használt víz sem juthat lefolyóba, csatornába.

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

Elsősegélynyújtási előírások: 
1) Orvosi ellátás esetén, a címkét vagy a csomagolást az orvosnak meg kell mutatni.
2) Szembejutás esetén:
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.
3) 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.
4) Belégzés esetén:
A sérültet vigye friss levegőre és helyezze a könnyű légzést biztosító stabil testhelyzetbe.
5)  Lenyelés esetén:

A szájat mossa ki vízzel és forduljon orvoshoz vagy toxikológiai központhoz. A sérültet ne hánytassa. A sérültet vigye friss levegőre
és helyezzük a könnyű légzést biztosító stabil testhelyzetbe.

 6) Megjegyzés az orvos részére:
Tüneti kezelés ajánlott.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

1) Az irtószert csak az eredeti csomagolásában tároljuk.
2) Az irtószer maradékát és csomagolását ne keverjük a kommunális hulladék közé.
3) A fel nem használt irtószer, illetve az irtószerrel szennyezett anyagok ártalmatlanításáról a felhasználók a 225/2015. (VIII.7.)
Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

4) A csomagolóanyagot a vonatkozó jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.
Hulladékjegyzék kódjai:

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

20 01 19* növényvédő szer

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
1) Eltarthatóság: a gyártástól számított 12 hónapig.
2) Napfénytől védett helyen tárolja.
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6. Egyéb információk

A termék keserű ízanyagot tartalmaz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A címkén fel kell tüntetni:

Imidasect Fly-Bait légyirtó csalétek
Hatóanyaga: 0,52% imidakloprid + 0,1% cisz-trikoz-9-én (muszkalur)
III. forgalmazási kategóriájú irtószer

Engedélytulajdonos: Sharda Europe B.V.B.A., Dilbeek, Belgium 
Biocid engedélyszám: HU-2019-MA-18-00243-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai: 2.2., 3.1., 4. 1, 4.2. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész),
5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei
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