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A biocid termék jellemz inek cisszefoglal ja

Termék neve: Advion Cockroach Gel

Termék típusa(i): 18..terméktípus - Rovarol és atka l szerek, valamint mas ízeltláb ak elleni
' védekezésre használt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-0004385-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-2012-MA-18-00003-000o
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Ad m i nisztratív i nformáci k

1'1. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország Advion Cs tányirto Gél

L.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Engedély szám

R4BP 3 téteI hivatkozási száma

Az engedélyezés dátuma

Az en ged ély léjáratának
dátuma

1.3. A termék gyárt jalgyártoi

A gyárt neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

I.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i

American Blending and Filling Laboratories lnc

]-731 Lakeside Drive 60085 Waukegan EgyesÜlt Allamok

1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Egyesult Államok

Név Syngenta Kft

Cím Alíz u'2 11-17 Budapest Magyarország

HU-0004385-0000

HU - 20 L2-MA- 1 B - 00 00 3- 0 0 00

20L2-11,-1.4

20L9-L2-31,
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Hatoanyag

A gyárt neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

64

El Du Pont de Nemours and Company, DuPont Crop Protection Products

Chestnut Run Plaza Building 7o5,4417 Lancaster Pike ]-9805 Wilmington EgyesÜlt
Államok

Bizalmas adat - _ EgyesÜlt Államor

2. A termék osszetétele és a formuláci típusa

2.1. Biocid termék sszetételére Vonatkoz min ségi és mennyiségi informáci

Triviális név lUPAC-név Funkci cAS_szám EK-szám Tartalom (0/o)

lndoxakarb (az S- és az Reaction mass oÍ methyl
R_enantiomer 75:25 (S)- and methyl(R)-7- Hatoanyag
arányÚ keveréke) chloro- 2.3,4a,5-

tetrahydro-2-
Imethoxycarbonyl-(4-
triÍluoromethoxyphenyl)
carbamoyll indeno[1,2-
el[1.3,4] oxadiazine-4a-
carboxylate (Thls entry
covers the 75:25 reaction
mass oÍ the S and R

2.2. For mu !áci típu sa(i)

06

RB - Csalétek (Íelhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre Vonatkoz mondatok

Figyelmeztet mondatok Ártalmas avízi él világra, hosszan tarto károsodást okoz'

lndoxakarbot-t tartalmaz' Allergiás reakci t válthat ki.

Az emberi egészség és a kÖrnyezet veszélyeztetésének elkerÜlése érdekében be kell
tartani a használati utasítás eltjírásait'
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Óvintézkedésre vonatkozo
mondatok

4. Engedélyezett fel használás(ok)

4.L A fethaszná!ás !eírása

Fel hasz nálás 1 _ fog lal ko zásszer felhasználásra

Terméktípus

Az engedélyezett felhasznáIás
pontos Ieírása, amennyiben
indokolt

célorganizmus(ok) (beleértve
fej! dési szakaszt is)

Fel hasznáIási tertilet

Az alka!mazás modja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhasznál i kor

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

KerÜlni kell az anyagnak a kornyezetbe valo kijutását.

A edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti el írásoknak megÍelel en.

Beltéri

KÜltéri

Csalétek alkalmazása

--0-
Alkalmazási mennyisé g : o,2 gl m2-t l 0,5 gl m2-ig.
A gél a tubusbol a mellékelt dugattyri Vagy arra alkalmas pisztoly segítségéveljuttathat
ki.
Legalább 2 csepp gélt kell alkalmazni m2-enként.
Nagyobb számri cseppre (5 csepp/m2-ig) lehet szÜkség er s cs tányaktivitás' rendkívÜl
szennyezett k rtjlmények vagy konyhai csotány el fordulása esetén'
Megjegyzések:

. az 5 mm-es átmér j csepp stilya kb. 0,1 g,

. a ]-0 mm-es átmér j(j csepp srilya kb. 0,5 g,

. az5 cm hossztj és 3 mm széles vékony csík sulya kb. 0,35 g'

Foglalkozásszer felhasznál

4 darab 30 grammos m anyag tubus
Csomagolás Íormája bliszter
Forgalomba kerÜl kiszerelés tÖmege I2o gramm

18. terméktípus - Rovaroltí és atkaol szerek, valamint más ízeltlábriak elleni védekez
használt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

zárt térben, valamint szabadban (kizárolag a nyílászárik, illetve a falak kuls oldalán)
Íogl alkozásszer Íelhasz nálok r észér e

Periplaneta americana---amerikai cs tány

Blattella germanica---német cs tány

Blatta orientalis---konyhai csotány
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4.L.L Felhasználásra vonatkozo speciÍikus el írások

4.L.2 Felhasználásra vonatkozo specifikus kockázatcscikkent intézkedések

4.L.3 A Íelhasználás során val színíÍsíthet kozvetlen Vagy kozvetett hatások részletei, az
els seg ély-ny jtási el írások és a k rnyezet védelm ét célz vintézkedések

. B rrejutás: B vízzelazonnal lekell mosni.Ab rirritáciojavagyallergiásreakciokeseténorvoshozkellfordulni.

. Szembejutás: A szemet ki kell oblíteni (lehet ség szerint szemmos val) legalább 5 percen át' a szemhéjak széth zása mellett.
A kontaktlencséket ki kellvenni. Panasz esetén orvosi ellátás szÜkséges.

. Lenyelés esetén: Öntudatlan embernek nem szabad semmit szájon át aclni' Csak orvosi tanácsra szabad hánytatni. A
szájÜreget vízzelki kell oblíteniés azonnal orvoshoz kellÍordulni'

. Felhasználhati zárl térben, illetve a szabadban, kizár lag a nyílászár k és a Íalak kÜltérre néz oldalán.

. olyan helyeken alkalmazhat , ahol cs tányok el fordulása észlelhet .

. A kezelend terÜleten el zetesen Íel kell mérni a csotányok el fordulásának mértékét, az esetleges bÚv helyeket és a kezelési
pontokat ennek megfelel en kell megválasztani.

. Az ADV|oN csotányirt gél rések és repedések, valamint a cs tányok egyéb potenciális buv helyeinek, illetve bejutási
helyeinek kezelésére alkalmas, kulÖnboz terÜleteken (pl. élelmiszer/takarmány tárolására szolgál helyek, ipari létesítmények,
áruházak, vendégl k, k rházak, iskolák, szállodák, kozÍorgalmÚ járm vek, lakások, irodák stb., illetve ezek nyílászár inak kÜltérre
nézcÍ oldalán).

. Az ADV|oN csotányirt gél csalétek elhelyezhet erre alkalmas csalétekállomásokban vagy egyéb olyan egységekben is,
amelyek biZtosítják' hogy a termék hozzáférhetetlen legyen a gyermekek, hazi- és haszonállatok, Valamint madarak számára.

. A gélt kis cseppek vagy vékony csíkok Íormájában kell alkalmazni, ott, ahol a csÓtányok gyakran el fordulnak, illetve elb jnak
(pl. épÜletelemek kÖzÖtt, a berendezések lábainál, illetve a berendezések és a padl kozott, Üregekbe vezeÍ nyílásoknál a padlon,
Íalakon Vagy a mennyezeten, csÖvek, ajt k és ablakok kÖrÜl, készÜlékek, konyhaszekrények, mosogat k, Wc-k és egyéb
berendezések mÖgott és alatt).

. A gél alkalmazásához távolítsuk el a tubus hegyér l a kupakot, majd helyezzÜk Íel a mellékelt m anyag hegyet. ErintsÜk a
tubus hegyét a kezelend felÜlethez, majd addig nyomjuk lassan a dugattyÚt, amíg elegend géljÖn ki a tartályb l. A kezelés
végeztével a kupakot helyezzÜk víssza.

. A terÜleten egyenletesen szétosztott tobbszori kis mennyiségií kihelyezés hatásosabb, mint a koncentrált' nagyobb mennyiség
kihelyezés.

. KerÜlni kell a csotányirto gél alkalmazását olyan felÜleteken, amelyeket nemrég rovarirt , esetleg -riaszto szerrel kezeltek.

. A cS tányirt gél alkalmazásával egyidej leg nem szabad rovarirto, esetleg -riaszto szerrel permetezni.

. A kihelyezett csalétkeket id nként ellen rizni kell a Íogyasztás nyomon kovetése céljábol. Sztikség esetén jabb csalétket kell
kihelyezni.

. A (fiziol giai vagy viselkedési) rezisztencia kockázatának minimalizálása érdekében ajánlott az ADVloN cs tányirto gél
kártev irtási program keretében tortén alkalmazása, és az indoxakarbt l eltér hatásmechanizmus hatoanyagot tartalmaz

Kizárolag cs tányirtásra és csak a használati UtaSítáS szerint alkalrnazhato!
Kizár lag rigy alkalmazhat , hogy kisgyermekek, gyermekek, házi_ és haszonállatok, valamint egyéb nem célszerVeZetek ne
férhessenek hozzá.
Anyílászárok, illetve a falak kÜltérre néz oldalán tortén használat esetén gy z djÜnk meg rÓla, hogy a kijuttatott gélt csapadék
nem érheti. Csatornába engedni nem szabad! A terméket ktjltéri vízelvezeloktcjl távol kell elhelyezni.
Nem szabad olyan terÜleteken alkalmazni' ahol érintkezésbe kerulhet élelmiszerrel/takarmánnyal, élelmiszerrel érintkez
eszkÖzÖkkel, élelmiszer Íeldolgozására szolgálo ÍelÜletekkel vagy beszennyezheti azokat.
Nenr szabad olyan felÜleteken (pl. kályha' t zhely, grill, vegyiÍÜlke, szauna, h lámpa, sÜt , mosogato, meleg vizes cscjvezeték)
alkalmazni, ahol a h mérséklet nreghaladhatja az 50'c-ot' mert az a gél folyosodását és hatásának elvesztését okozhatja.
Ne alkalmazzuk olyan terÜleteken, amelyeket gyakran tisztítanak, mert ezzel a gélt is eltávolítják'
AZ irtoszer kihelyezésekor használjunk véd kesztyrít'
KerÜlni kell a szembe jutást, és a b rrel Vagy a ruházattal val érintkezést.
A termék használata után meleg, sZappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Élelmiszert l és takarmányt l elkÜlonítve' gyermek és haszonállat által hozzá nem Íérhet , száraz, hrlívÖs helyen tárolando.
Ne juttassuk a készítményt élc5vízbe.
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4.l.4 A Íelhasználást l ftigg en a termék és csomago!ása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozo el írások

A véletlenÜl kiÖml 
' illetve a kezelés végeztével ÍolÖslegessé válo gélt a kezelés végén papírkend vel fel kell torÖlni, majd a használt

pap írkendcÍt h ull adéklerakoban kell ártalmatlan ítani'
A géltartályát nem szabacl uiratolteni vagy trjrahasznosítani. A kiÜrtjlt tartályt biztonságosan kell ártalmatlanítani.

4.L.5 A felhasználásto! Ítigg en a termék táro!ási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, Íényt l és széls séges h mérséklett l védett, száraz helyen tárolva' a gyártást l számítva 2 évig
használhato fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tÜntetni!)

5. Meta sPc fe!használására Vonatkoz általános iránymutatások

5.1' Használati utasítások

5.2. Kockázatcs kkent intézkedések

5.3. Várhat kcizvetlen Vagy kcizvetett hatások résztetes Ieírás a| az ets segélyny jtási
el írások és a kornyezetvédelmi vintézkedések

5.4' A termék és csomagolása biztonságos ártatmatlanítására Vonatkozo el írások

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltéteIek mellett

201_6-11-09 A LKA LMA zÁsl elŐínÁ s



\ 'i

6. Egyéb informáci k

oEK szakvélemény: 77 LLl 1'441 2oL2. DDo.

A címkefelirat tartalmazza:

ADVloN cs tányirt gél
l!l. forgalmazási kateg riáj irtÓszer
Hat anyaga: 0,60/o indoxakarb

Engedélyes: Syngenta Ktt., Alíz u' 2., tLL7 Budapest
Gyártja: American Blending and Filling Laboratories
!nc, Waukegan, lllinois, USA
oTH en gedé lyszám : HU -20L2-MA-18- 00003-0000

2016-11-09 ALKALMAZÁsl elŐínÁs


