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1 . Adminisztratív informáciok

í.í. A termék kereskedelmi nevei
ForgalmazásiterÜlet Kereskedelmi név
Németország Ameisen_Koderdose
Magyarország Florelia hangyairt csalélek

í.2. Engedélyes
Engedélyszám HU_00ío263_0000

Az engedélyezés dátuma 2o14-o7-o3

Az engedély léjáratának dátuma 2019-07-02

Az engedélyes neve és cime lil ""?l_í'iJ.i'"?!i'r"i#?l.,.. .'', 69514 Laudenbach

1.3. A termék gyárt ja/gyárt i

A gyárt neve Detia Freyberg GmbH

A gyáÉ címe Dr.-Werner-Freyberg Str. 1'| 69514 Laudenbach Németország

GyáÉási helyek Dr -Werner-Freyberg Str 1 1 69514 Laudenbach Németország

'l.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyárt neve DowAgrosciences L.L C.

A gyáÉ címe 3o5 North Huron Avenue' Harbor Beach 48441 Michigan EgyesÜlt Államok

Gyártási helyek conÍidential data Europai Unio

2. A termék <isszetétele és a formu!ácio típusa
2.1. A termék min ségl és mennyiségi sszetétele
BAS szám EK-szám CAS_szám Ktizhasználatrj név lUPAC_név Funkci Tartalom (%)49 434-300-1 168316-95-8 spinosad Hat anyag o.oa
RB _ Csalétek (íelhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre Vonatkoz mondatok

3.1. osztályozás
Aquatic Chronic 3

3.2. Címkézés
Piktogramok

|'i.rn méghaiározott
Figyelmeíet mondatok Ártalmas a vízi él világra, hosszan tarto károsodást okoz

ovintézkedésre vonatkoz KerÜlni kell az anyegnak a kÖrnyezetbe Val kijutását.
mondatok A edény elhelyezése hulladékkénl: a nemzeti étiiírásoknak megfelel en

Engedély'szám: HU-201 5-MA- 1 8-001 33-0000 2 I 4 oldal
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4. En gedélyezett felhasználás(ok)

4.1. Lakossági felhasznál k részére

Terméktípus 18. terméktípus - Rovarol és atkaÖlo szerek, valamint más ízeltlábuak elleni védekezésre használt szerek (KádeV el|eni védekezésre hasznátt
szerek)

Az engedélyezett felhasználás A készítményt zárt térben és az épÜletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk' ahol hangyák elofordulása észlelheto
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Felhasználási terijlet Beltéri

zárt térben és az épuletek kornyékén: hangyairtásra

Felhasznál i kiir Lakossági (nem fogla|kozásszer )

Célszervezetek Tudományos név Tríviális név Fejl dési szakasz
Formicinae: Ants lvarérett egyedek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer csalétek alkalmazása

Leírás
kihelyezhet mérgezettcsalétek

D zis: kismértékri] ártalom esetén í csalétek állomás 12 négyzetmélerenként' nagymértékr.] árlalom esetén 2 csalétek állomás 'l2 négyzetméterenkénl

Hígítás: 'l0oYo

A kezelés száma
és id zítése: kismértékÚ ártaIom esetén: 1 csalétek állomás 12 négyzetméterenként,

nagyméíékti ártalom esetén: 2 csalétek állomás 't2 négyzetméterenként

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
Fémdoboz Fém: 5 g

Leírás
Biztonsági
jellemz k

4.1.1. Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

4.'l.2. Felhasználásra Vonatkoz specifikus kockázatcstjkkent intézkedése

4.1.3. A felhasználás során val szín síthet ktizvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély_nyrijtási el írások és a k rnyezet védelmét célz vintr

4.'l.4. 
^- 

Íelhasználást l f gg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

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

s. Áttalános hasznátati utasítás

5.1. Használati utasítások

muveletet Vatosan VégezzÜk el Ne feszítsuk fel az alumínium dobozl eroszakkal!

hogy a csalétek ne érintkezzen vízzel Amennyiben a csalétket épÜletek kornyékén alkalmazzuk' es t l védett helyre helyezzuk ki
. A csalétekbol a hangyák fogyasztanak, azt a fészekbe hordják és az ott tart zkodo tÖbbi dolgoz t, a lárvákal és a királynot ezzel táplálják' így a hangyaboly kihal. Eros hangyaártalom esetén egyszerre két fémdobozt helyezzunk le az érintett helyiségben Ha a hangyák mennyisége két hét után sem cs kken láthat an' cseréljÜk le a dobozokat

friss csalétekre

használjunk' ezek ugyanis akadályozhatják a hangyákat a csalétek felkeresésben
. A dobozt 6-8 hélig hagyjuk kihelyezve, majd ezután gyujtsÚk ossze .Amennyiben a hangyák ezulán tlra megjelennek, helyezz nk ki r_ij csalétek dobozt

5.2. Kockázatcso kkent i ntézkedé sek

A csalétket gy alkalmazzuk és tárol'juk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy tláziáIlat ne férhessen hozzá Elelmiszertol, italt l és takarmánytol táVol tartand
KeruljÜkakészÍtménnyel val szukségtelenérintkezést Akészítményelhelyezéseulánbo,szappanosvízzel mossunkkezet Gyermekekkezébenemkerulhet
Amennyiben a csalétket épÚletek kornyékén alkalmazzuk' kizár lag madarak által nem hozzáférhet helyre helyezhetjÜk ki csatornába engedni nem szabad

5.3. Várhato k zvetlen Vagy k zvetett hatások részletes leírása, az els segélyny jtási el írások és a k<irnyezetvédelmi vi
Borre juláskor:

. A b rt b szappanos vízze| mossa le

. A bor irrítáci ja Vagy allergiás reakci k esetén orvoshoz kell fordulni

szembejutás esetén:

. Ha a szemben kontaktlencse Van' azt táVo|ítsa el. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztÜlbovizzel, ovatosan oblítse ki

. Panasz jelentkezésekor fordUljon szakorvoshoz

Lenyelés eselén:

. Lenye|és esetén azonnal íorduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjet vagy biztonsági adatlapját. A szájÜreget oblítse ki vizzel A beteget tilos hánylatni

. Eszméletlen személynek semmít ne adjon szájon át

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására Vonatkoz elcíírások
Afel nemhaszná|ttermék,valamintannakcsomagoloanyagaamagyarhatályos'iogszabály(72l2o13 (vlll 27) VMrendeletahulladékjegyzákrol)alapjánnemszámítveszélyes

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

Engedélyszám: HU-20 l 5-MA- l 8-00 1 33-0000 3 I 4 oldal
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Eredeli, zárt csomagolásban, száraz, h rvos helyen tárolva, a gyártást l számítva 2 évig használhato fel (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tÜntetni!)

6. Egyéb informáciok
oEK szakVélemény száma: oD-ÉPlDl 1 92'| - 1 l2o1 5

A címkef elira t lal1almazza'.

Florelia hangyairt csalétek

Formuláci : Alumínium dobozban elhelyezelt, celluloz lapra felitatott íolyékony csaIétek

Hat anyaga: 0,08% spinozad

Engedélylulajdonos és gyárt : Detia Freyberg GmbH (Németország)

oTH engedélyszám: HU-2015-MA_18_00'l33-0000

Valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3 , 4 1. (kivéve a kiszerelések és csomagoloanyagokra vonatkozorész),5.1 ,5.2.,5 3 , 5.4., 5.5 pontok

Engedélyszám: HU-201 5-MA- 1 B-00133-0000 4 I 4 oldal


