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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Protect fáraóhangya-irtó csalétek (Biopren® Pharaoh’s Ant Colony Eliminator)

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.

Szállás u. 6. H-1107 Budapest Magyarország

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2017-PA-18-00189-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0013143-0000

Az engedélyezés dátuma 02/08/2017

Az engedély léjáratának
dátuma 01/05/2027

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Szállás utca 6. 1107 Budapest Magyarország

Köves J. u. 3. 2943 Bábolna Magyarország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Szállás utca 6. 1107 Budapest Magyarország

Szállás utca 6. 1107 Budapest Magyarország

Hatóanyag 1386 - S-metoprén

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 (%)

S-metoprén
Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-
methoxy-3,7,11-trimethyl-
2,4-dodecadienoate

Hatóanyag 65733-16-6 0.5

2.2. Az előállítás típusa

GR - Granulátum

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

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

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

A tartalom elhelyezése hulladékként: helyi előírásoknak megfelelően.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)
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4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - felhasználásra kész csalétek szakképzett foglalkozásszerű és lakossági
felhasználásra

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)

Myrmicinae:-fáraóhangyalárvák és királynők

Felhasználási terület
Beltéri

Zárt térben fáraóhangyák irtására alkalmas.

Az alkalmazás módja(i)
Csalétek alkalmazása -
Felhasználásra kész kihelyezhető mérgezett csalétek műanyag csalétekállomásokba
töltve.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

2 db csalétekállomás / 20 m2 (0,25 g / m2) - - -
A biztos hatás érdekében a kihelyezett csalétket célszerű 3 hónapon keresztül azonos
helyen kint hagyni akkor is, ha a hangyák jelenléte már esetleg jóval korábban
megszűnik.Tartós hatás: 10-14 hét.

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

lakossági felhasználók részére:
3x2,5 g csalétek átlátszó műanyag, öntapadó ragaszóval ellátott bliszter
csomagolásban kerül forgalomba, 3 db bliszter/csomagolás (összesen 7,5 g csalétek)
2,5 g csalétek átlátszó műanyag, öntapadó ragaszóval ellátott bliszter csomagolásban
kerül forgalomba, 3 db bliszter/csomagolás (összesen 7,5 g csalétek)

képzett foglalkozásszerű felhasználók részére:
2,5 g csalétek átlátszó műanyag, öntapadó ragaszóval ellátott bliszter csomagolásban
kerül forgalomba, 12 db bliszter/csomagolás (összesen 30 g csalétek)

2,5 g csalétek átlátszó műanyag, öntapadó ragaszóval ellátott bliszter csomagolásban
kerül forgalomba, 24 db bliszter/csomagolás (összesen 60 g csalétek)

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-
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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

-

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 műanyag csalétekállomás felső záró részét a jelzés mentén vágjuk le, majd a ragasztó korongról a védőfóliát húzzuk le. A
csalétekállomást a hangyák vonulási útvonalához közel, de ne közvetlenül az útvonalra helyezzük el. Úgy ragasszuk fel, hogy annak
nyílása felülre, vagy oldalra kerüljön. A csalétekállomást a fáraóhangyák előfordulási helyeire, elsősorban a konyha, az éléskamra és
a fürdőszoba oldalaira rögzítsük, de amennyiben más helyiségekben is megjelennek, úgy oda is tegyünk.
Ajánlott mennyiség: 2 db csalétekállomás / 20 m2
A csalétek kihelyezése után előfordulhat, hogy rövid ideig a korábbinál több hangya észlelhető, de ez a csalétek vonzó hatásának
következménye. A biztos hatás érdekében a kihelyezett csalétket célszerű 3 hónapon keresztül azonos helyen kint hagyni akkor is,
ha a hangyák jelenléte már esetleg jóval korábban megszűnik.
Ha sok a hangya és a csalétek elfogy, vagy megrongálódik, úgy újabb csalétekállomást kell kihelyezni.
A kihelyezett csalétekállomást víztől óvjuk (pl. takarításkor), mert hatékonysága megszűnik!
Vigyázat! A csalétek alkalmazásakor semmilyen más rovarirtószert ne használjunk

Tartós hatás: 10-14 hét.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések
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Gyermekek az irtószert nem használhatják. A csalétket úgy kell kihelyezni, hogy ahhoz gyermek és háziállat ne férhessen hozzá. A
kihelyezést követően bő, szappanos vízzel kezet kell mosni! Gyermekek által hozzá nem férhető helyen, élelmiszertől,
gyógyszerektől elkülönítve kell tárolni!

A rovarirtó szer keserű ízanyagot tartalmaz, mely megakadályozza a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

Az irtószer maradéka és csomagolóanyaga ne kerüljön a csatornába, illetve élővizekbe.

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

Belégzés esetén: a beteget helyezze nyugalomba és biztosítson friss levegőt a számára. Ha tünetek lépnek fel, kérjen orvosi
segítséget.
Bőrrel való érintkezés esetén: mossa meg a bőrt vízzel és szappannal.
Szembe kerülés esetén: öblítse ki a szemet bő vízzel több percen keresztül. Szemirritáció esetén kérjen orvosi segítslget.
Lenyelés esetén: hánytatni tilos. Ha rosszul érzi magát, kérjen orvosi segítséget.

Ha kiszóródott, óvatosan söpörjük össze és helyezzük a hulladékgyűjtőbe.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék csomagolását ne használjuk újra semmilyen célból. A termék kiürült csomagolóanyaga háztartási hulladékgyűjtőbe
dobható.
Ne szennyezzük a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizeket!

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

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolva a gyártástól számítva 3 évig használható fel (A gyártás
idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!). Élelmiszertől, takarmánytól és gyógyszerektől elkülönítve tárolandó.

6. Egyéb információk

Definíciók:
Szakképzett foglalkozásszerű felhasználó:szakirányú végzettséggel rendelkező szakember, aki a biocid terméket rendszeresen,
foglalkozása körében alkalmazza, és a tevékenysége során képes annak emberre, állatra és környezetre gyakorolt kockázatát
elfogadható mértékűre csökkenteni.
Lakossági(nem foglalkozásszerű) felhasználó: szabadforgalmú biocid terméket alkalmanként, saját célra felhasználó személy.
A termék keserűanyagot tartalmaz, amely taszítóvá teszi a terméket az emberek és házi kedvencek számára.
Az engedélytulajdonos felelőssége, hogy a lakossági felhasználók a helyes dózis alkalmazása érdekében fel tudják mérni a
fertőzöttség mértékét és a különbséget tudnak tenni a hangyafajok között.

A címkefelirat tartalmazza:
Protect fáraóhangya-irtó csalétek (Biopren® Pharaoh’s Ant Colony Eliminator)

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer
Hatóanyaga: 0,5% S-metoprén
Engedélytulajdonos: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u 6.
BIOCID engedélyszám:  HU-2017-PA-18-00189-0000
valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. pontok
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