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A KEF_l875-9l20l6. iktat szám határozat 1. számt]r melléklete

1 . Adminisztratív informáci k

1.1, A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazásiterillet Kereskedelminév
Hungary Goliath cs tányirt gél

í.2. Engedélyes
Engedélyszám Hu-oo1o463_oooo

Az engedélyezés dátuma 2o1ío4-27

Az engedély léjáÍatának dáluma 2021-04-19

Az engedélyes neve és clme iil 'rá:i#i3:'''''1:' BudaPesi Hungary

1.3. A termék gyárt jalgyárt i
A gyárt neve scoTTs FÍance sAs
A gyárt cÍme 2í, chemin de la sauvegaÍde FR_69134 Ecully cedex Franciaország

Gyártásl helyek schírm GmbH Dieselslrasse 8 D _ 85í07 Baar_Ebenhausen Németország

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyárt neve BASF Agro B.V. Arnhem

A gyárt cÍme lm Tiergarten 7 cH-8o55 zÜrich sváj
Gyártási helyek BASF AGR| PÍoduction sAs 32, rue de Verdun ?6410 st.-AubinJe}Elbeuí Franciaország

2. A termék osszetétele és a formuláci típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi sszetétele
BAs EK_szám cAs-szám K zhesználat lUPAc-név Funkci Tartatom3ám 424410'5 í2006&37'3 név (i)-s-aminol-(2,6- dichloío_a,a'a'- tÍifluoÍcp-tolyl)_4_ trinuoromethylsulíinylPyrazole-3_ Hat anyag l%l33 Fipronil carbonitrile ('t:1) o.o5
RB _ csalétek (Íelhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre vonatkoz mondatok

3.1. osztályozás
Aquatic Chronic 3

3.2. Címkézés
Plktogramok

Nem meghatározotl

Flgyelmeztet mondatok Ártalmas a Vízi él világÍa, hosszan tart károsodásl okoz.

ovintézkedésre vonatkoz Kerulni kell az anyagnak a k Ínyezetbe val kijutását.mondatok Ataftalom elhelyezése hulladé[ként: ,Hultadékkezelés" c]msz álaft ittetve a helyi e! Írások szerint. '
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A KEF- l875-912016. iktatoszárnuhatározat l. szánlri nrelléklete

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1' Foglalkozásszer felhasznál k

Terméktípus
szerek)

Az engedélyezett íelhasználás
pontos lelrása, amennyiben
lndokolt

Felhasználásl terlllet Beltéri

18. teíméktípus _ RovarÖl és atkaail szerek, valamint más ízeltlábriak elleni védekezésre használt szerek (KáÍtev elleni védekezésre használt

Felhasznál i k r

célszervezete k

Az alkalmazás m dja(il

M dszer Felhasználásra kész cs tányirt gél

Leírás
Felhasználásra kész' hí9Ítatlanul alkalmazand . Zárt tubusban kerÜl foígalomba, amelyb l adagol piszloly segítsé9éVel juttathat ki a készítmény.

O zis: 0,03 g/m2- 0,09 9/m2

HÍgítás: 1o0o/o

A kezelés sáma
és id zité5e: német cs tány (Blatella 9ermanlca} lÉásakol

- alacsony íeítozaittséo esetén: 0,03 g/m2
- nE9a5 

'eÍl 
zainség 6etén: 0'06 g/m22

konytal c5 liny (Blana oíléntalls) lÍtásako.
- a|acsony lert ziittség esetén: 0,06 q/m2
- m!ás íeÍl ziinsé! eselén:0,09 gtm2

amerlkal c5 tány (Pellplan ta .mé1lcana) lÍtá5ákol
- dacsony'.rt ziittség csetén: 0,06 olm2
. mgas íeÍt zainség csetén:0,09 glm2

baÍna caitot c5 tány (suPella longlpalpa) lilá5akoí
- alacsony íeít ziitlség esetén: 0'0J grm2
- maga5 íeítozaittsé9 .setén: o,06 g/m2

Csomagolásl méÍetek és
csomagol anyagok

TÍPus Anyag Méret
Tubus M anyag: HDPE 20 gramm
Tubus M anyag: HOPE 35 gramm

LeÍrás

Biáonsági
jellemz k

4.í.1. Felhasználásra vonatkoz speciÍikus el írások

4.'|.2' Felhasználásra vonatkoz speciÍikus kockázatcs kkent intézkedések

4.í'3. A Íelhasználás során val színrjsíthet kiizvetlen vagy kiizvetett hatások részletei, az els segély-nyrljtási el írások és a ktirnyezet védelmét célz vintt

4.1.4. A Íelhasználást l Í gg en a termék és csomagolása biztonságos áíalmatlanítására vonatkoz el írások

4.'t.5. A felhasználást l f gg en a termék tárolási Íeltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási íeltételek mellett

s. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasitások
. Használat el tt olvassa el a címkén léV utasítást.

. Ne alkalmazza nedvszív ÍelÜleten'

. A hat anyag íényérzékeny, a csalétket ne t99ye ki napíénynek vagy h hatásnak,

hl]t gép' t zhely, konyhaszekíény. mosogat , rurd kád. mosdo stb.) alá juttassuk.

. 0'03 gÍamm 9él nagyjáb l egy kb. }4 mm átmér j cseppnek íelel meg.
A kijuttatott gél mennyisé9e az efÍektíV d zissal megegyez legyen. Egy kezelés áltálában elegend .

. Ahol a kezdeti íerl ztittsé9 s lyos voh, ott szÜkség lehet második kezelésre, amennyiben a készílméní etíogyaszlották és él cs tányok mé9 ielen vannak.

. Egy kezelés átlagos id tartama3-7 naP.

. Hetente egyszeÍ ellen Íizz k a csalétket, az elÍogyaszlott, károsodott V szennyezett irt szeÍl cserélj k'

. Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen' ahol Vízzel érintkezhet, vagy takaÍíláskoí eltáVolÍtják.

. Távolítsunk el minden, a cs tányok számára elérhet táplálékÍorrást

Amennyiben sztjkséges, a kezelést ismételjÜk meg.

zá^léíben cs tányok iíására használhat ipari, kereskedelmi, lak és k zhasználatrj épÜletekben.

Foglalkozásszer felhasznál

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Blatella germanica német cs tány Lárvák
Blatella germanica német cs tány lvarérett egyedek
Supella longípalpa barna csikos cs tány LárVák
Supella longipalpa b tány lvarérett egyedek
Blatta orientalis k LárVák
Blatta orienlalis k lvarérett egyedek
Peíiplaneta americana a Lárvák
Periplaneta americana amerikai cs tány lvaÍéretl egyedek
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A KEF- 18] 5-glz016. iktat szám r határozat 1 . szám r melléklete

. A cs tányáíalom megsz nése után a ÍelÜleteken maradt géll távolítsuk el'

. A termék alkalmazásakor semmilyen más rovarirt szert ne használjunk, ezek ugyanis akadályozhatják a cs tányokat a csalétek íelkeÍesésben

A Íezisztencia kialakulásának megel zése érdekében

. T Íekedj nk az eltéÍ hatásmechanizmus VegyÜletet tartatmaz íormuláci k Váltakoz alkalmazásáÍa.

. Alkalmazzunk integrált kártev irtási rendszeÍt' melynek a me9el zás, valamint

stb.)

. A készítmény hatásosságát a Íelhasználás soíán Íigyelemmel kell kovetni és az esetleges hatáscs kkenés okait fel kell tárni'

. Ne alkalmazzuk a terméket olyan esetekben, ahol a hat anyaggal szembeni rezisztencia gyaníthat an vagy bizonyítottan fennáll'

. Célszer értesÍreni azengedélyest,amennyibenatermékatkalmazásanembizonyullhatékonynak,illetveharezisztenciajeleiltapasztaljuk'

. Ne használjuk a csalétket Íolyamaios kihelyezéssel'

5.2. Kockázatcs okkent i ntézkedése k

A termék használata k zben Viseljen megíelelcj védelmet nyri'ito' EU min sé9tán sítVánnyal rendélkez Véd keszty l!

A készítmény használata kÖzben enni, inni, dohányozni tilos!

A gélt r]gy alkálmazzuk és tároljuk, hogy ahhoz gyermek, heszon' vagy háziállat ne íérhessen hozzá.

Ne rongálja meg a tubust, akkoÍ sem, ha az res'

Ne használja étel, ital vagy takarmány kÖzvetlen k zelében, illetve olyan fel leteken Va9y eszk z k n, metyek étellel, itallal vagy takarmánnyal érintkezhetnek'

csak nehezen eléÍhet (rések' repedések), vízt l védett, Íényl l Védett helyeken alkalmazza.

5.3. Várhat k zvetten vagy k zvetett hatások résztetes teírása, az ets segétynyujtási el irások és a kornyezetvédelmi ovi

Belélegzés e3etén:

Az érintett személyt friss leveg Íe kell vinni és olyan nyugatmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy ktJnnyen tudjon lélegezni.

eanaiz jetentrezéiekor Íordu-|jon szakorvoshoz Ás mutassa me9 a termék csomagol anyagái vagy címkéjét.

B rreJutáskor:

Vegye le a szennyezett ruhát és az jb li használat el tt mossa ki.

A b rl b szaPpanos vízzel mossa le.

Panasz jelentkezésekoÍ forduljon szakorvoshoz.

szembe jutás e3etén:

A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszt l b vízzel, ÖVatosan blílse ki'

Ha a szemben kontaKlencse Van, azt távolítsa el és íolytassa a szem blítését legalább 'l0 Percig.

Panasz jelentkezésekor ÍordUljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: A szájÍ]reget ki kell Öblíleni. Panaszjelentkezésekor íorduljon szakorvoshoz és mutassa me9 a lermék csomagol anyagál vagy cÍmké'jét'

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanitáse!-aVonatkoz el írások

A gél tubusát nem szabad jrat tteni vagy jrahasznosÍtani'

A íelesleges gélt papírt rl vel takarítsuk fel.

Az eíedeti céljára fel nem használhat vagy ki mlt'tt és hulladékká váh irt szert, valamint a csomagol anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni'

A termék és csomagol anyaga él vízbe, talajba, csatomába ne keÍÜllain.

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

6. Egyéb informáci k
oEK szekvélemény sáma: DD-EPID/'l 92s'1 /201 6

A clmkeÍellrat tartalmazza:

Goliath cs tánylrt gél

lll. foígalmazási kateg riájt] iít szer

Hat anyaga: 0'o5% fipÍonil

Engedélyes: BASF Hungária Kn.' í132 Budapest' Váci t 30.

Gyártja:SCoTTSFrancesAs'21,chemindelasauvegarde,EcullyCedex FR-69134,Franciaország

oTH engedélyszám: HU-201 6-MA-'l 8-00í 59-0000

valamint, '|elen dokumentum atábbi pontjal, a íelhasznál i k r íuggvényében:

Felhasznál i k r: foglalkozásszer felhasznál k részére

címkén íeltÜntetend pontok: 2.2.,g.1,4.1 (kivéve a kiszerelésekés csomagol anyagokra vonatkoz íész),5'1.' 5.2' 5.3.' 5.4...5'5

A cs tányirt gél tubusán Íel kell tuntetni:
Goliath csÖtányirt gél
Hat a

Gyárlj ' 2'l, chemin de la sauvegarde, Ecully cedex FR_69134, Francíaország
Forga gária Kn', '1132 BudaPest, Váci tlt 30.
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