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1 . Adminisztratív informáciok

1.1. A termék kereskedelmi nevei
ForgalmazásiterÜlet Kereskedelminév
Magyarország Compo hangyairt csalétek
Franciaország Anti-íourmis

1.2. Engedélyes
Engedélyszám HU-00'l1264-0000

Az engedélyezés dátuma 2016-04-27

Az engedély léjáratának dátuma 2021-04-19

Az engedélyes neve és címe 
}il ".?rn?,':H!. 48157 Munster Germany

1.3. A termék gyártoja/gyárt i

A gyárt neve Formichem GmbH

A gyárt címe Anna_von-Philipp-Str B33 86633 Neuburg a'd. Donau Németország

Gyártási helyek Anna-von-Philipp-Str B33 86633 Neuburg a d Donau Németország

1 .4. A hatoanyag(ok) gyá rt jal gy árt i
A gyárt neve DoWAgroSciences

A gyárt címe 3o5 North Huron Avenue 48441 Michigan Egyesult Allamok

Gyártási helyek 305 North Huron Avenue 48441 Michigan Egyesult AIlamok

2. A termék osszetétele és a formuláci típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi <isszetétele
BAS szám EK_szám cAS-szám Ktizhasználatri név lUPAC-név Funkci TaÉalom (%)

49 434-3OO-1 168316-95-8 Spinosad Hat anyag 0.08

RB - csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és ovintézkedésekre vonatkozo mondatok

3.1. osztályozás
Aquatic Chronic 3

3.2. címkézés
Piktogramok

Nem meghatározott

Figyelmeztet mondatok Ártalmas avíziél világra, hosszantaíokárosodástokoz

ovintézkedésre vonatkoz KerÚlni kell az anyagnak a komyezetbe val kijulását
mondatok A edény elhelyezése hulladékkénl: hetyi el írásoknak megfelel en, Iásd: "hulladékkezelés" címsz alatt'
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4' En ged ély ezett Íel haszn álás(ok)

4.1. Tubusos kiszerelések, csak zárt térben tortén felhasználásra

Terméktípus 18. terméktípus _ RovarÖlo és atkaol szerek, Valamint más ízeltláb[rak elleni védekezésre használt szerek (Kártevo elIeni védekezésre használt
szere k)

Az engedélyezett felhasználás A készítményt zárt lérben' olyan helyeken alkalmazzuk' ahol hangyák elofordulása észlelheto
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Felhasználási teriilet Beltéri

zárt térben: hangyairlásra
Felhasznál i kijr Lakossági (nem ÍoglalkozásszerÜ)

Célszervezetek T'udományos 
i}:xi,"^'Trra (Lasius niger) Valamint egyéb, a házban elofordulo és fészkel ["J;-'::';,r'J,:i,"'Formicinae: hangyafélék egyedek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer Csalétek alkalmazása

Leírá s
kihelyezheto mérgezett csalétek

D zis: négyzetméterenként o,5 gramm csalétek (ez kb 5 bors szemnek megfelelo mennyiség)

Hígítás: 1oo%

A kezelés száma
és id zítése:

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
tubus Mtianyag: LDPE 30 gramm

Leírá s
m anyag tubusban: 30 gramm

Biztonsági
jellemz k

4.1.í. Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

A a hangyák vonulási LJt'jaira ílletve a fészek kÖzelébe (pl': falak és ajtok mel|é' repedésekbe, mosogatoaIá, bLJtorok mogé stb.), íenytol Védett helyre juttassuk ki.

a bbra is fennáIl' ugy helyezzunk ki Újra a csalétekbol.

4-1.2' Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcscikkent intézkedések
Vigyázzunk, hogy a csalétek ne érintkezzen vízzel.

4"l'3' A felhasználás során val szín síthet k zvetlen vagy kcizvetett hatások részletei, az els segély_nyrljtási el írások és a k<irnyezet védelmét célz vintr

4.1.4. A felhasználást l ftigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozo el írások
A feles|eges gélt papírtorl vel takarítsuk fel

4.'l.5. A felhasználást l f gg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.2. Csalétekállomásban kiszerelt gél, zárt térben és az épriletek kcizetében t<irténcí felhasználásra.
Terméktípus 18 terméktÍpus_Rovaroloésatkaoloszerek'Valamintmásízeltlábr]akelleni védekezésrehasználtszerek(Kártevoelleni védekezésrehasznált

szerek)

Az engedélyezett felhasználás A készítményt zárt térben és az épuletek kozvetlen kÖzelében (teraszokon) olyan helyeken alkalmazzuk, ahol hangyák eloíordulása észlelhetopontos leírása, emennyiben
indokolt

Felhasználási teriilet Beltéri , Egyéb

zárt térben és az épÜletek kÖzvetlen kÖzelében (teraszokon): hangyairtásra
Felhasznál i kiir Lakosságí (nem foglalkozásszerrj)

Célszervezetek Tudományos 
i:}:x5""r";rra (Lasius niger) Valamint egyéb' a hában elofordul és íészkelo ia?;-'::'-",r'J,:í,"'Formicinae: hangyafélék egyedek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer Csalétek alkalmazása

Leírás
csalétekállomásban kiszerelt kihelyezheto mérgezett csalétek

D zis: í-3 csalétekállomás l 1om2

Hígítás: 1o0%

A kezelés száma
és id zítése: Kismérték ártalom esetén: 1 csalétek ál|omás (4'9 gramm) 'lo négyzetméterenként'

nagymértéku árta|om esetén: legfeljebb 3 csalétek állomás ( 3x4'9 gramm) 'lO négyzetméterenként helyezzÜnk ki

KÜltéren valo alkalmazáskor (teraszokon) a hangyafészek bejáratához kÖzel 'l csalétekállomást helyezzÜnk

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
Csalétekdoboz Muanyag: HDPE 4 9 gramm

Leírá s
muanyag csalétek áIlomásban: 4'9 gramm
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Aiulonsigi

4'2'1. Folhas2nálásrá vonatkozó specifikusélóiások

4.2.2' Félhásználásrá vonatkozó speclÍjkus kockázatc.ökkéntó intézkédé5ek

A c9á|étkel vi2iól .9ótd véd.tt hélyÉ h.ly.zü( ki

4.2.3' A Íelhasználás.oíán válószínÜsithetó iözvetl.n vagy kózvététt hati sok íészletéi, az élsóségé ly_nyújtá sl elö ilá sok és a kórnyezél védolmat ca 12ó óvink

4.2'4. A í€lh aszná lá stól Íüggő€n a tefuék ós c5omagolása biztonságo! áíalm.tlanításáía vonatlozó elökások

A c*lélékálomásokí n. mssuk ki

/t'2.5. A felhaszná lá stól Í0gg0en a tsímék tá rolási Íoltót.lol és eltarthatósá9iidéje szokásos tárolásl Ígllét.lek m9llolt

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

hogy.zokhozl h.ngyák n. fóÍhésen.k hozzá A lermék a]káházfuákorsemhily.n miB rcv.íidó 52..l n€ h.gználunk .zek uoyan B . kadályozhálják s hángyákat a Balélek

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

k.z.lés haláíalan von a rv.rk n.m pu'fliak el a 32ond' óÍl.gilsdk. foEaha2ólengédélylulájdonosl A.ováníó 9eÍ k.9éí] iz.ny.aot i.Ílalmz' ámly !é€il meg.lózn l
ké'ihény €léllen énbe.i fogysyÉ9i{

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részlétes leírása, az elsősegélynyúitási előirások és a környezetvédelmi óvi

!é4cj!É5t9!
. Á bóí bó *app.n6 vízel mot$ l.
. Á bóÍ nÍilációja Vagy aÍeroiá. Gakdól é9elén oM$oz k.ll lorduh

LqLEj!!é!-9!9!éE
. Hl. sz.mb€n konEktl.nca. van, áát]iwlils. él
. A 6z.md iáng nyilvá ós néhány p.rc6 k.re*tJ bó vizÉl' &.tosán Öblits. ki
. Pánag j.l.nlk.zé$kor foduljon *.koMs$oz

!!!tgÉl-É!É!j
. L.nyclé3.s.Én azÓnnál folduljon ofooshoz é3 n!l*g n.gs l.mék dobozá cirkéjé l va 9y bizlon 9á! i .dóll.pjál
. A szájüÍéqél óblilt. k vizel
. A bel.gél liLos hánylahi
. Eszméétlén s2émélyn€k semril né.djon szájon ál

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előiÍások
Afe]ném használ lérmék' valá int annak caomágoló.ny.9a E m.gyarháláyo.jogsabály (7212013 (Vlll 27 ) VM Bnd.lel a hulládékj.gyzéknöl) álapján nem számiI ve3zélyés
hu l.dékn.k' kéz.lé9é é2éí k.mrunáis hu]l.dékként lön!inh.! h &lanági h ulládé kgyüjtób. dobháió Álemék és c$maqolóány.g. áó vizbe' ialajbá .sátomábá né kéii'ór'

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
EEd eli' z ád csom.golásbá n 92áE2. húvrs hely€ n láíolv. 

' 
a eyánáíól 3záfrilv. 4 évig há 

'. 
álháló E l (A qyánás idejél d .gyédi c$m.! olá9okón íe| k.|| tünlétn i|)

6' Egyéb információk
oEK 3zakvélémény *áha Do_EPlD/329_3/2o16

Amennyiben áz.n9.dély1!lájdo.oEludomáí P.Gz ólá' h€y.2 iíószerálkálma.ás. jkéÍl.lén Íeas.len'lá !y.íilháló)' án..il..ié k€ l.2 oÍ*''9Ú Í.zli'&foo.i Hiv.lál
Köz.gégazégúgyi F@sááyál

A címkefeli6l Ld.lm.z.:

córPo h.ngy.hó ca.lélek

lll íoaálftaz*i k.leg&léjú szsbádfoaálmú i.lószer

H.róány.9.| 0'o3% spinoad

Eng.dél'tul.jdonos: coMPo GnbH (Ném.loEág)

Gyadó: FoÍmich.m GfibH (Néhéloeág)

oTH ergedélyszám: HU_2016'MÁ_13_00156_@00

v.láminl. ki*é.élés fibgvényébenjélén do kuÓ.ntum .lábbi po.ljái:

_.lubulo6 kis*rola$kén:3 
' 
41 (kivé*. ki*é..lések a3 caom.golé€ny.gokE wnálkózó rcsz)' 51' 52 

' 
53.54' 55 ponlok

_.cs.lélekallomlsb.töltöttgélkistéélé6.ln:3'42 (kiwve. kiszerclések és com.gol'j€ny.9ok.á vonálkozó Ész) 51'52'53 54'55 ponlok

a lu bu sokon és cgléI. kállomáso ko. í.|túntelendö

compo h.nqyálrtó cs.lététl

Háló.nya9a: 0'03% spino*d

Engedél'.tul.jdono5: coMPo GmbH (Ném.lor*ág)

Gyá.tó: Fomichem ohblJ (NémélouzáE)
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