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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Ameisen-Köderdose hangyairtó csalétek

Profissimo hangyairtó csalétek

Florissa hangyairtó csalétek

Florelia hangyairtó csalétek

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
Detia Freyberg GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Str.11 69514 Laudenbach Németország

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2015-MA-18-00135-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0009505-0000

Az engedélyezés dátuma 03/07/2014

Az engedély léjáratának
dátuma 31/12/2019

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve Detia Freyberg GmbH

A gyártó címe

Gyártási helyek

Dr.-Werner-Freyberg Str. 11 69514 Laudenbach Németország

Dr.-Werner-Freyberg Str. 11 69514 Laudenbach Németország
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1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

A gyártó neve Dow AgroSciences L.L.C.

A gyártó címe

Gyártási helyek

305 North Huron Avenue, Harbor Beach 48441 Michigan Egyesült Államok

confidential data - - Európai Unió

Hatóanyag 49 - Spinozad

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 (%)

Spinozad
Spinosad as a mixture of
50-95 % spinosyn A and
5-50 % spinosyn D.

Hatóanyag 168316-95-8 434-300-1 0.08

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.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)
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4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Lakossági felhasználók részére

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 környékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol
hangyák előfordulása észlelhető

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

Formicinae:-Ants-Ivarérett egyedek|Rovarok, emlősök (pl. rágcsálók)

Felhasználási terület
Beltéri

zárt térben és az épületek környékén: hangyairtásra

Az alkalmazás módja(i)
Csalétek alkalmazása -
kihelyezhető mérgezett csalétek

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

kismértékű ártalom esetén 1 csalétek állomás 12 négyzetméterenként, nagymértékű
ártalom esetén 2 csalétek állomás 12 négyzetméterenként - 100 -
kismértékű ártalom esetén: 1 csalétek állomás 12 négyzetméterenként,
nagymértékű ártalom esetén: 2 csalétek állomás 12 négyzetméterenként

Felhasználói kör Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Fémdoboz, Fém: , 5 g

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

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

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

-

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 csalétket tartalmazó fémdoboz oldalát, a szaggatott vonallal jelzett perforáció mentén, mindkét helyen, csavarhúzóval, ollóval
vagy más alkalmas eszközzel nyomjuk be. A műveletet óvatosan végezzük el. Ne feszítsük fel az alumínium dobozt erőszakkal!
    •  A mérgezett csalétket a hangyák vonulási útjaira illetve a fészek közelébe (pl.: falak és ajtók mellé, mosogató alá, bútorok mögé
stb.), fénytől védett helyre tegyük ki. Vigyázzunk, hogy a csalétek ne érintkezzen vízzel. Amennyiben a csalétket épületek környékén
alkalmazzuk, esőtől védett helyre helyezzük ki.
    •  A csalétekből a hangyák fogyasztanak, azt a fészekbe hordják és az ott tartózkodó többi dolgozót, a lárvákat és a királynőt ezzel
táplálják, így a hangyaboly kihal.
    •  Erős hangyaártalom esetén egyszerre két fémdobozt helyezzünk le az érintett helyiségben. Ha a hangyák mennyisége két hét
után sem csökken láthatóan, cseréljük le a dobozokat friss csalétekre.
    •  Hatását a csalétek a boly méretétől, illetve a hangyák által elfogyasztott csalétek mennyiségétől függően 1-4 hét alatt fejti ki. 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, ezek ugyanis
akadályozhatják a hangyákat a csalétek felkeresésben.
    •  A dobozt 6-8 hétig hagyjuk kihelyezve, majd ezután gyűjtsük össze.•Amennyiben a hangyák ezután újra megjelennek,
helyezzünk ki új csalétek dobozt.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Kizárólag a használati utasításban megjelölt helyeken és módon alkalmazható! Felbontás után őrizzük meg a használati utasítást és
biztonsági előírásokat tartalmazó csomagolást.
A csalétket úgy alkalmazzuk és tároljuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá. Élelmiszertől, italtól és
takarmánytól távol tartandó.
Kerüljük a készítménnyel való szükségtelen érintkezést. A készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet.
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Amennyiben a csalétket épületek környékén alkalmazzuk, kizárólag madarak által nem hozzáférhető helyre helyezhetjük ki.
Csatornába engedni nem szabad.

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

    •  Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
    •  A szájüreget öblítse ki vízzel. A beteget tilos hánytatni.
    •  Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

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.

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

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

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:
Profissimo hangyairtó csalétek*
Florissa hangyairtó csalétek*
Florelia hangyairtó csalétek*
Ameisen-Köderdose hangyairtó csalétek*
Formuláció: Alumínium dobozban elhelyezett, cellulóz lapra felitatott folyékony csalétek
Hatóanyaga: 0,08% spinozad
III. forgalmi kategóriájú irtószer
Engedélytulajdonos és gyártó: Detia Freyberg GmbH (Németország)
EMMI engedélyszám: HU-2015-MA-18-00135-0000

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

*a termék forgalmi megnevezései közül csak a releváns nevet kell a címkén szerepeltetni
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