
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Foval hangyairtó gél 

  2. Gyártja: Kollant S.r.L (Vigonovo, Olaszország) 

  3. Forgalomba hozza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1. 

  4. Engedély száma: JKF/14783-4/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,01% imidakloprid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Áttetsző, viszkózus, műanyag tubusba töltött, szagtalan folyadék, amely hatását a hangyákra 

gyomorméregként fejti ki. Biztonságát a hozzáadott keserű anyag (Bitrex) fokozza. 

  8. Csomagolás: 

Műanyag tubusba töltve, kétféle kiszerelésben, 

– 1 db, 5 gramm töltőtömegű, dugattyúval ellátott műanyag tubus címkefelirattal ellátott 

kartonra kasírozva, valamint 

– 4 db, 35 gramm töltőtömegű műanyag tubus, címkefelirattal ellátott kartondobozban 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel. 

(A gyártás idejét a címkefeliraton fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben és a teraszon előforduló házi és kerti hangyák elpusztítására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

11.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (5 gramm kiszerelésű) készítmény csomagolási 

egységein 

A műanyag tubus végéről a védősapkát húzzuk le, majd a dugattyút óvatosan nyomjuk be. 

A gélt kb. 4 mm átmérőjű cseppek, illetve csíkok formájában, a hangyák vonulási útjain, a 

fészkük közelében, valamint a bútorok és berendezési tárgyak (pl. hűtőgép, tűzhely, 

konyhaszekrény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá juttassuk ki. A készítmény dózisa a 

hangyaártalom mértékétől függően: 1-4 csepp/m
2
, illetve folyóméter. 

A gélt elfogyasztó hangyák elpusztulnak, illetve azt a fészekbe hordják és az ott 

tartózkodókat ezzel táplálják, így a hangyaboly kihal. 

A kijuttatott készítmény 2-3 hónapon keresztül megőrzi hatásosságát. Erős hangyaártalom 

esetén a kezelést 1-2 hét múlva ismételjük meg. 

Ne alkalmazzuk a gélt olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet. 

11.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (35 gramm kiszerelésű) készítmény 

csomagolási egységein 

A készítmény kizárólag megfelelő adagoló pisztollyal juttatható ki.  

A műanyag tubus végéről a védősapkát csavarjuk ki, majd helyezzük a pisztolyba. 

A gélt kb. 0,04 gramm tömegű (4 mm átmérőjű) cseppek formájában, a hangyák vonulási 

útjain, a fészkük közelében, valamint a bútorok és berendezési tárgyak (pl. hűtőgép, tűzhely,  
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konyhaszekrény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá juttassuk ki. A készítmény dózisa a 

hangyaártalom mértékétől függően: 1-4 csepp/m
2
, illetve folyóméter. 

A gélt elfogyasztó hangyák elpusztulnak, illetve azt a fészekbe hordják és az ott 

tartózkodókat ezzel táplálják, így a hangyaboly kihal.  

A kijuttatott készítmény 2-3 hónapon keresztül megőrzi hatásosságát. Erős hangyaártalom 

esetén a kezelést 1-2 hét múlva ismételjük meg. 

Ne alkalmazzuk a gélt olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet, vagy takarításkor eltávolítják. 

12. Figyelmeztetés: 

12.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (5 gramm kiszerelésű) készítmény csomagolási 

egységein 

A készítmény használata után bő, meleg szappanos vízzel kezet kell mosni. 

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen 

tárolandó. Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek 

hozzá. Esetleges mérgeződés vagy annak gyanúja esetén orvoshoz kell fordulni! 

12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (35 gramm kiszerelésű) készítmény 

csomagolási egységein 

A készítményt a 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. mellékletében 

foglaltak szerint kell felhasználni. 

13. Címkefelirat: 

13.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (5 gramm kiszerelésű) készítmény csomagolása 

tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1. és 12.1. pontjait. 

A hangyairtó gél tubusán fel kell tüntetni: 

Foval hangyairtó gél                     Hatóanyaga: 0,01 % imidakloprid 

Gyártja: Kollant S.r.L (Vigonovo, Olaszország) 

Forgalomba hozza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1. 

13.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (35 gramm kiszerelésű) készítmény 

csomagolása 

tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2. és 12.2. pontjait. 

A hangyairtó gél tubusán fel kell tüntetni: 

Foval hangyairtó gél                     Hatóanyaga: 0,01 % imidakloprid 

Gyártja: Kollant S.r.L (Vigonovo, Olaszország) 

Forgalomba hozza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3336-1/2015. 


