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1 . Adm inisztratív informáci k

1.í. A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazásiteríilet Kereskedelml név
Németország Ameisen_K derdose
Magyarország Florissa hangyairt csalétek

í.2. Engedélyes
Engedélyszám HU_001o452-o000

Az engedélyezés dátuma 2o'l4-o7-o3

Az engedély léjáratának dátuma 2o'l9-o7-02

Az engedélyes neve és clme !il B",]-i|JÍí"?]iY"i#í.,,.',, 69514 Laudenbach

í.3. A termék qyárt jalgyárt i
A gyáÉ neve Detia Freyberg GmbH

A gyáÉ címe Dr.-Wemer_Freyberg str' 'l1 69514 Laudenbach Németország

GyáÉási helyek Dr.-Wemer-Freyberg str. í 1 69514 Laudenbach Németország

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyáÉ neve Dow AgroSciences L.L'C.

A gyáÉ címe 305 North Huron Avenue, Harbor Beach 48441 Michigan EgyesÜll Államok

Gyártási helyek confidential data Eur pai Unio

2. A termék <isszetéteIe és a formuláci típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi<isszetétele
BAs szám EK-szám cAs-szám K zhasználatri név lUPAC_név Funkci Tartalom (%)
49 434-300-1 168316-95-8 Spinosad Hat enyag 0.08
RB - csalétek (íelhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre vonatkoz mondatok

3.í. osztályozás
Aquatic Chronic 3

3.2. Címkézés
Piktogramok

Nem meghatáíozott

Figyelméáet6 mondatok Ártalmas a vízi él világra, hosszan tart károsodást okoz.

vintézkedésre vonatkoz Keri]lni kell az anyagnak a komyezetbe valo kijutását.
mondatok A edény elhelyezése hulladékkénl: a nemzeti el írásoknak megfelet en .

Engedélyszám: HU-20l 5-MA_ 1 8-001 34-0000 2 I 4 oldal
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4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1. Lakossági íelhasználó k részére

Térmaklipus 13 leÍméklipus_ Fova.dóé3.lkáa'ó sz.Ék' valám nl má3 izeltláb'i.k éjléni védek€2ésle h.3znállsz.rck (Xád.vó.l|.ni védéte'&E h.9nál
széÉk)

A2 .í 9.d é ly. zélt íe lh.s z n a lá ! A ké szitfré nyt 2á.,1 lérb én és .z é púlel€ k ktjmyékén 
' 
oly.n h.lyéken alk.lm.zzuk ahol hán$, ák .ldord u l*a é ylelh.lÓ

poíios l.íra..,.m.nnyiben

Felh.sznalási torülét B€lléÍi

'ánÉóen 
és .z épüélék kónyékén'h.ngyáirt]ásÉ

Félh.5''á6i rör Lákossáqi (ném lbelálkozáste^j)

célgéfuez.ték Tudományos nav Tlivialis név Fellódési !z.k.6z
Fomi.inae] Anls lvánáÉll ogyedék

Az .lkalmari. módj.(i)

Módlzé. caalélék .lk. Lm.zás.

k]helyezhéió méa.z.lt cs.lél.k

oó'3: kisménékú árl.lom érclén 1 csáléLk állomás 12 négyz.hóiaEn&ón| nágyma.takü áíalom $etén 2 6aléLk é lomás 12 négyz.tmél.r€nkénl

Hicítá3: 10o%

A k.zéla..án.
é. idózí!ós.: tisménékú áná b m .séié n. l csaléI.kállomás 12 n égyzctnáléBn ként'

n.gyménékú á.tálom és.tén] 2 csáléLkállomás 12 négr2etméi.Énké.l

caom.golásinaÉt ka.
.!onág.ló.nyigok
ÍpUE Á.y.! lúér.i
Fémdoboz Fém: 5 g

El'.n.á9'
i.ll.n:ltk

4.1.l. FeIhasználásrávonatkozó specifiku. olóírások

4'l.2' Felhás2nálásrá vonatkozó 5pecllikUs kockáat.sökkentó in!ázk.désék

/t.1.3' A Íélhasználá. során valószinúsithetó közvetlen vagy közvetett hátásot Észlotol. az olsósegó ly_nyújtási éló írások és á kóínyozet véd.lmét célzó óvlnt.

4.'l.4. A íelh*ználástól í0og6én a termékés csoma9olá3a biztonBá9os órtalmatlánítasáía vonatkozó.lóÍrasok

4'1'5' A f€lhasználástól fÜ996en a temék tárolá3i féhéleléi é3 eltarthatósági idej.3zoká56 riirolási íéltételél méllétt

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasltások
. A caálélkd EnaIm.zó fémdoboz oldalál á *alg5lollvonállalj.lz€ péíoláció m€nlén mi.dkél h€lyen' Gáváftúzóvál' olld. v.gy más.lkálm* á9zka'z.lnyom]uk b. A

mo!él.tét &álo9án véqé2ziik .I Né í. szilsi]k f.l .z .lu mini! m dobozl éó3zakk.l!

hogy a cgláek n€ énnlkez.n víael Amennyiben á @lélket épúlélek kóhyékén.lkalm6z2uk .sóiólvédetl helyÉ h.'ezü ki
. A €alélekbólá hángyáú íogya*lanák'.2i á 

'&zekbé 
hordjá( és.z ott taí&kodó lÓbbi dolqozót'. !ádátal é3. ki.á'na .zz.| Éplálják ily é hangyáboly kihál

. Eiós h5 ngy.ád.lom .s.lán .!y9é íé kéi réfodobozl h. y.4ük l. áz énnlé helyÉégb.n Ha á hanlyák me.nyiségé kél hél utin 9em sókkén láth.kjEn' caeéljül l.5 dobozok.l
íÍi3s caélélekÉ

há 3ználj! nk' .2. k u9ya.i3 á kádá'ozha Úák é há.gyáká l a c.alél. k fe lké€ sé sbén
. A dobo2l6_3 hé|i! háoyjuk kihélyezv.' Mjd czuüán gyqlsi]* i'3y. .Am€nnyibén s hánlyák.zulán újÉ m.gj€l.nn.k' hély.zúnk k 

'i 
cglélek dobo2l

5.2. Kockázatcsökkentó intézkedések

Á c*lélkél wyalkaldaz&k é. iárcjuk' hogy.hhoz 9y6.mék' h.szon_ v5qy h&iáll.t ne íéÍhés9én hozá Élélói92enal' il.hd és lEk.mán'4ól láVol L íá ndó
Xedji]* . kaeihéníy.l veló 3zi]lg:gtél.n éíintkezésl' A ké*ilrnény elhe yezéso ulán bó' *ápp.n€ vízél mo3sunk ke2e!. Gyémékék kézébé ném k.njh.l
Amennyib. n . 6.léIk e( épü e!.k köÍYák én .lká lm5z! l. tián'áo n.darak ál5l n.m hozzá'éih.tó hélyré h ély.zh.ljúk ki cs lo m.b. éne edni n.m 3zá b.d

5'3. várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az élsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvi

. A bóÍl bó *.pp6no5 vizeí mosE lé

. 
^ 

b& iíilációja vaoy alleoi& é.kcid( esélén ofooshoz kéllíoiduhi

szembéjuIá9 esálén:

. Ha a *emb.n koniakll.n6. ván' azt lávolitg el

. A *émél lafuá nyilva & néhány péÍBn l..é3zlü bó vizz.l' óváIo3an ajblíls. ki

' Pana* j.lén|kezé.ékor'orduljon 9z.koNo3hoz

. L.nyelés.set!án ázo. n5l fordu ljon Óry.shoz és mul.ssa m9 á l.mék dobozál'.ifrkéjél vagy bizlon 3ági Eda lla piál

. A 
'ájúréoel 

öblhg. ti vizz.l A beléqél lilo3 hálylál.i
. E9zmélál€n 32emé yn.k 3.mm'l .é ádjon *ájÓn ál

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanÍtására vonatkozó elóírások
A í€| nem hasznát Iémék valarini á.nák csom.golóÉry5g. á m.gy.. h6lá'o5j€üábály (72l2o13 (vll] 27.) v]v réndelel5 hulladékjegyzékt{)alápjáí nem r2áfiít v.gélyét
hulládékngk kézélésé ézérI kommlnáis hulladékkénl tfié.hel' halárlás i h ulládékgyújlób. dobháió A teÍmék és Goraooló.ny.9. élóvizbé tálajba' Balom.bd né kéÍújm

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

,Li

E'ngedélyszám: HU-2015-MA- 18-00134-0000 3 /4o|da|



A KEF - 7 809 -2 l 20 1 6 . szárnÍr határo zat mellékl ete

Eredeti' zárt csomagolásban, száraz' huvos helyen tárolva, a gyártástol számítva 2 évig használhato fel (A gyártás idejét az egyedr csomagolásokon fel kell tuntetni|)

6. Egyéb informáci k
oEK szakvélemény száma: DD-EPlD/1920-'l/2015

A címkefeljrat tartalmazza:

Florissa hangyairt csalétek

Formuláci : Alumínium dobozban elhelyezett, cellul z lapra felitatott folyékony csalétek

Hatoanyaga: 0,08% spinozad

Engedélytulajdonos és gyárlo: Detia Freyberg GmbH (Németország)

oTH engedélyszám: HU-20 1 S-MA-1 8-001 34_0000

Valamint''ielendokumentumalábbi pontjai: 3'41(kivéveakiszerelésekéscsomagoloanyagokravonatkozorész),51,52,53'54'55 pontok

\\5

Errge dél''szán1: HU-201 5-N4A- 1 8-00134-0000 4 I 4 oldal


