
A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

RAID KONTAKT hangyairtó csalétekTermék neve:

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

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

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0006707-0000

Engedélyszám: HU-2014-MA-18-00101-0000
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

RAID KONTAKT hangyairtó csalétek

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3 31860 Emmerthal Németország

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2014-MA-18-00101-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0006707-0000

Az engedélyezés dátuma 02/04/2014

Az engedély léjáratának
dátuma 14/11/2023

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve W. Neudorff GmbH KG.

A gyártó címe

Gyártási helyek

An der Mühle, 3. 31860 Emmerthal Németország

An der Mühle, 3. 31860 Emmerthal Németország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve Dow AgroSciences

A gyártó címe

Gyártási helyek

CPC2 CAPITAL PARK, FULBOURN CB21 5XE CAMBRIDGE Egyesült Királyság

Harbor Beach, 305 North Huron Avenue 48441 Michigan Egyesült Államok

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 0,0166

citric acid 2-hydroxypropane-1,2,3-
tricarboxylic acid 77-92-9 201-069-1 0,5

C(M)IT/MIT
5-chloro-2-
methylisothiazol-3(2H)-
one (C(M)IT) and 2-
methylisothiazol-3(2H)-
one (MIT) in ratio (3:1)

26172-55-4 0,002

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on and 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) arányú keveréké-t
tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

4. Engedélyezett felhasználás(ok)
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4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - 1. Felhasználás - lakossági felhasználók  - csalétekállomás - beltéri/kültéri

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)

Tudományos név: Lasius niger
Közhasználatú név: fekete hangya
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek|Rovarok, emlősök (pl. rágcsálók)

Felhasználási terület
Beltéri

Kültéri

Zárt térben, valamint kültéren, épületek közelében, teraszokon, magán kertekben, lakó
övezetekben.

Az alkalmazás módja(i)
Csalétek alkalmazása -

Zárt etetőállomásban alkalmazandó használatra kész csalétek.
A csalétekállomás aktiválása:
1. A csalétket tartalmazó fémdoboz oldalát, a szaggatott vonallal jelzett perforáció
mentén, mindkét helyen, csavarhúzóval vagy ollóval nyomjuk be. A műveletet óvatosan
végezzük el.
2. A mérgezett csalétket a hangyák vonulási útjaira illetve a fészek közelébe, fénytől
védett helyre tegyük ki.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

- - - -
A tapasztalt hangya aktivitás/fertőzés alapján: 1 - 2 csalétekállomás / helyiség vagy
terasz vagy erkély .
4 hét elteltével ellenőrizze az állomásokat, és helyezzen ki újabb csalétket amennyiben
az előző elfogyott és a fertőzöttség továbbra is fennáll.
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Felhasználói kör Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Alumínium doboz kartonpapírra rögzítve, benne 10 ml folyadék cellulóz lapkára felitatva.

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

-

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

-

4.2 A felhasználás leírása
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Felhasználás 2 - 2. Felhasználás - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - csalétekállomás -
beltéri/kültéri

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)

Tudományos név: Lasius niger
Közhasználatú név: fekete hangya
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek|Rovarok, emlősök (pl. rágcsálók)

Felhasználási terület
Beltéri

Kültéri

Zárt térben, valamint kültéren, épületek közelében, teraszokon, magán kertekben, lakó
övezetekben.

Az alkalmazás módja(i)
Csalétek alkalmazása -

Zárt etetőállomásban alkalmazandó használatra kész csalétek.
A csalétekállomás aktiválása:
1. A csalétket tartalmazó fémdoboz oldalát, a szaggatott vonallal jelzett perforáció
mentén, mindkét helyen, csavarhúzóval vagy ollóval nyomjuk be. A műveletet óvatosan
végezzük el.
2. A mérgezett csalétket a hangyák vonulási útjaira illetve a fészek közelébe, fénytől
védett helyre tegyük ki.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

- - - -
A tapasztalt hangya aktivitás/fertőzés alapján: 1 - 2 csalétekállomás / helyiség vagy
terasz vagy erkély .
4 hét elteltével ellenőrizze az állomásokat, és helyezzen ki újabb csalétket amennyiben
az előző elfogyott és a fertőzöttség továbbra is fennáll.

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó
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Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Alumínium doboz kartonpapírra rögzítve, benne 10 ml folyadék cellulóz lapkára felitatva.

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

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

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette! 
Ellenőrizze a területet a hangyák aktivitása szempontjából, hogy a fertőzöttség mértékét meghatározza.
A vonzó hatású csalétekből a hangyák fogyasztanak, azt a fészekbe hordják és az ott tartózkodókat ezzel táplálják, így a
hangyaboly kihal. 
Hatását a bolyra a mérgezett csalétek a kihelyezés után 3-4 héttel fejti ki.
A környező területekről távolítson el minden olyan élelmet, ami alternatív táplálékforrásul szolgálhat a hangyáknak.
A termék alkalmazásakor semmilyen más rovarirtó szert ne használjunk, ez ugyanis akadályozhatja a hangyákat a csalétek
felkeresésben.
A mérgezett csalétket tartalmazó csalétekállomást a hangyák vonulási útjaira illetve a fészek közelébe (pl.: falak és ajtók mellé,
mosogató alá, bútorok mögé stb.) helyezz el.
Helyezzen további csalétekállomást azokra a területekre, ahol a hangyák bejuthatnak, padlásokra, falburkolatokhoz, szekrények
mögé, pultok alatti készülékekhez, szegélylécek melletti berendezésekhez, csővezetékekhez.
Kültéri használat (teraszok, hátsó udvarok, kertek) során helyezze a csalétekállomásokat olyan területre, ahol a legvalószínűbb a
hangyák előfordulása: ereszek, párkányok, ahol vezetékek, vagy csövek vezetnek az épületekbe.
A kezelés végeztével távolítsa el a csalétekállomásokat és a lenti utasításoknak megfelelően kezelje a kiürült tartókat. 

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Kizárólag a használati utasításban megjelölt módon és helyeken alkalmazható!
A csalétekállomásokat ne nyissa fel, a cellulóz lapkához ne érjen hozzá.
Kizárólag olyan területen szabad használni, ami hozzáférhetetlen csecsemők, kis gyermekek, háziállatok és  nem-célszervezetek
számára.
Ne használja olyan területen, ahol érintkezésbe kerülhet élelmiszerrel/takarmánnyal, élelmiszerrel érintkező eszközökkel, élelmiszer
feldolgozására szolgáló felületekkel vagy beszennyezheti azokat. 
Kültéri felhasználás során bizonyosodjon meg róla, hogy a készítményt olyan területre helyezi el, ahol eső nem érheti, nem
mosódhat le. 
Ne helyezze a csalétekállomásokat csatornákba, vagy azok közelébe.

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 és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét.
    •  A szájüreget öblítse ki vízzel.
    •  A beteget tilos hánytatni.
    •  Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

706/11/2020 ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS



5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A fel nem használt termék, illetve a kiürült csomagolás háztartási hulladékként kezelhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Tárolja eredeti zárt csomagolásban, száraz hűvös helyen.
Gyermekektől távol tartandó.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve kell tárolni.
Állatok takarmányától távol kell tartani.
Eltartható: 3 évig

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:

RAID KONTAKT hangyairtó csalétek
III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer
Hatóanyaga: 0,0166% spinozad

Engedélytulajdonos: 
W. Neudorff GmbH KG. (Emmerthal, Németország)
Biocid engedélyszám: HU-2014-MA-18-00101-0000
valamint a kiszerelés függvényében jelen dokumentum alábbi pontjai  3., 4. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra
vonatkozó rész), 5. pontok.

a csalétekállomásokon feltüntetendő: 

RAID KONTAKT hangyairtó csalétek

Hatóanyaga: 0,0166% spinozad
Engedélytulajdonos: W. Neudorff GmbH KG. (Emmerthal, Németország)
Biocid engedélyszám: HU-2014-MA-18-00101-0000
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