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í . Adminisztratív informáciok

í.1 . A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazási teÍi.ilet Kereskedelmi név
Magyarország ADVIoN HnruoyRtRtÓ cel

't.2. Engedélyes
Engedélyszám Hu_oo'14482_oooo

Az engedélyezés dátuma 2011-10-28

Az engedély léjáratának dátuma 2019-12-31

Az engedélyes neve és címe 
iil '#3:'.:xíl:l,il'rf' cB2í 6AE Fulbourn United Kingdom

1.3. A termék gyárt jalgyárt i
A gyárt neve American Blending and Filling Laboratories lnc
A gyárt címe í731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Egyeslill Államok
Gyártási helyek 173'l Lakeside Drive 60085 Waukegan EgyesÜlt Államok

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jal1yárt i
A gyárt neve E l. Du Pont de Nemours and Company' Dupont Crop Production Products
A gyárt címe Chestnut Run Plaza Building 7o5,4417 Lancaster Pike 31601 Valdosta, Georgia Egyes ltÁllamok
Gyártási helyek chestnut Run Plaza Building 7o5, 4417 Lancaster Pike 19o8o5 Wlmington, Delaware EgyesÜlt Államok

2. A termék cisszetétele és a formuláci típusa
2.1. A termék min ségiés mennyiségi sszetétete
BAs EK- cAs_ K zhasználatrj név lUPAC-név Funkci Tartalomszám szám szám és az yl (s)_ and methyl(R)_7_chlo ro-2.3,4a,5-lelrahydro-2- Hatoanyag (%)64 5 Ruoromethoxyphenyi1 carbamoyt] indeno[1,2-e|[í.3 ,4|oxadiazine-4a_ o.o5

RB - Gél (felhasználásra kész 3 a kiszerelt n 'overs 
the 75"25 rcaclion mass oí the S and R enantiomers)

3. Figyelmeztet és ovlntézkedésekre vonatkoz mondatok
3.1. osztályozás
No classification

3.2. Címkézés
Piktogramok

Nem meghatározott

Fígyelmeztet mondatok
Nem meghatározott

ovintézkedésre vonatkoz orvosí tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.mondetok Gyermekekt<íl elzárva tartando.

Kerijlni kell az anyagnaka kairnyezetbe ,ju""*'',.l?ji'ri.'o" 
olvassa el a címkén koz lt informáci kat

A ki mlott anyagot ssze kell gylljteni.
Atartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti el irások szerint

H U-20 16-MA- 1B-00 I 62-0000 2 / I oldal



A KEF-727 1- 1 5/20 ] 6 szánti határozctt ] . számu tnelléklete

4. Engedélyezett felhaszná!ás(ok)

4.1. Foglalkozásszer felhasználás

Terméktipus 18 terméktípus - Rovarc!ltj és atkaÖl szerek' Valamint más ízeltláb ak elleni Védekezésíe használt szerek (Kártevc! elleni védekezésÍe használl
szere k)

Pontos leirása, amennyiben
indokolt

Felhasználási terÜlet

Felhasznál i kiir

Célszervezetek

Az alkalmazás m dja(i)

Fejl dési szakasz
Hymenoptera: Formicidae: a házban el Íordulo hangyafélék lVarérett egyedek

Modszer Kihelyezhet mérgezett csalétek

Leírás

Dozis:

Higítás:

A kezelés száma
és id zítése:

Beltéri , KÜltéri

Zár1' lérben Valamint az éptiletek kozvetlen kozelében: hangyairtásra
Foglalkozásszerti felhasznál

Tudományos név Triviális név

0-2-O5glm2

100%

Négyzetméterenként 0'2 _ 0'5 gramm csalétek ( ezkb ? - 5 borsoszemnek megfelelo mennyiség)

Négyzetméterenként minimum 1' maximum 5 pontra kihelyezve' vagy vékony csík formájában maximum 5 cm hosszÚságban

csePP mérete kb 5 mm' sulya kb 0'1 gramm;

Csík mérete kb 1 cm' srilya kb 0,5 gramm;

Vékony rétegkénl 5 cm hosszt] x 0'3 cm széles, sulya kb 0,4 gramm

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag MéÍet
Tubus fulr.ianyag: HDPE 30 gramm

Leírás
4 darab 30 9rammos mtianyag tUbus, bliszter csomagolásban

Biztonsági
jellemz k

4.1.1. Felhasználásra Vonatkozo speciÍikus el írások

4.1.2.Felhasználásra vonatkozo specifikus kockázatcscikkentcí intézkedések

Vigyázzunk, hogy a csalétek ne érintkezzen vizze|.

4.1.3. A felhasználás során val színíjsíthetcj k zvetlen vagy kclzvetett hatások részletei, az els segély-nyrijtási el írások és a kcirnyezet védelmét célz vintr

4.1 .4. A felhasználást l ftigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el<jírások

A felesleges gélt papirtorl vel takarítsuk fel

4.1.5. A felhasználást l fiJgg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási Íeltételek mellett

s. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

helyezztjnk ki tijra a csalétekbcil.

5.2. Kockázatcs kkentcí i ntézkedése k

madarak hozzáférését ne gátolná' pl lenilet fÖlé kifeszített hál Val

5.3. Várhato kozvetlen vagy kozvetett hatások részletes leírása, az els segétynytijtási el írások és a k<irnyezetvédetmi ovi
Borre jutáskor:

o A bcirt bci szappanos vízzel mossa le

o A bor irritáci ja vagy allergiás reakci k esetén orvoshoz kell Íordulni

szembejUtás esetén:

o Ha a szemben konlaktlencse van' azt távolítsa el

. A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszl l bo vizzel, oVatosan Öblítse ki

o Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz
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Lenyelés esetén:

o Rosszullét esetén forduljon toxikol giai kozponthoz Vagy orvoshoz.

o A szájiireget blítse ki vízzel

. A beteget tilos hánylatni

o Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

A készítmény indoxakarbot lartalmaz' allergiás reakciot Válthat ki

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására Vonatkoz el írások
A felesleges gélt papírt<irlcível takarítsuk fel A fel nem használt termék, Valamint annak csomagol anyaga a magyar hatályos jogszab ály (72l2O13. (vlll 27 ) VM rendelet a

vizbe, talajba' csatornába ne kertiljon. A gél csomagolását nem szabad jratolteni vagy jrahasznosítani

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

gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell t ntetni!)

6. Egyéb informáciok
oEK sza kvélemény szá ma : DD-EP l)l 29 19 -2120 1 6.

A cimkefelirat tarte lmazza:

Advion hangyairt gél

lll íorgalmazási kateg riáju, szabadforgalmri irt szer

Hat anyaga: 0,05% indoxakarb

Engedélytulajdonos: syngenta UK Limited (Egyes lt Királyság)

Gyárt : AmeÍican Blending and Filling LaboÍatories lnc (Egyesijlt Államok)

oTH engedélyszám: HU_201 6-MA-í 8-00í 62_0000

valamint a kíszerelés fíiggvényében jelen dokumentum alábbi pontjai:

-atubusoskiszereléseken: 3'4.í.(kivéveakiszerelésekéscsomagol anyagokravonatkoz rész),51,52,53,54,55 pontok
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