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1 . Adm inisztratív informáciok

1.1. A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazásiter let Kereskedelmi név
Némelország lmidasect
Magyarország lmidasect cs tányirt gél

1.2. Engedélyes
Engedélyszám HU_00 l0676_0000

Az engedélyezés dátuma 2016-06_29

Az engedély léjáratának dátuma 2021-06-29

Az engedélyes neve és cime 
!il :::!1"":l{:Í:.3J',''l' fio2 Dilbeek Belgium

1.3' A termék gyárt jalgyárt a

A gyárt neve Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd

A gyárt címe Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai lndia

Gyártási helyek Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai lndia

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyárt neve sharda Woíldwide Exports PVt. Ltd.

A gyáÉ címe Dominic Holm' 29lh Road, Bandra 400050 Mumbai lndia

Gyártási helyek HEBE| VEYoNG Blo-cHEMlcAL co.LTD, 393 East Heping Road 05003'l Shijizhuang Kína

2. A termék osszetétele és a formuláci típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi cisszetétele
BAs szám EK_szám cAs-szám Kaizhasználat név lUPAC_név Funkci Tartalom (%)
37 428-040-8 138261-4í-3 imidacloprid Hat anyag 215
RB _ csalétek (Íethasználásra kész)

3. Figye!meztet és ovintézkedésekre vonatkozo mondatok

3.í. osztályozás
Aquatic Acute í
Aqualic chronic í

3'2. Címkézés
Figyelmeztetések Figyelem

Piktosramok 
&?"V

Figyelmeztet mondatok Nagyon mérgez a vízi él vi|ágra
Nagyon mérgez a vÍzi él világra, hosszan larto károsodást okoz

1 ,2-benzizolíazol-3(2H)-on _t tartalmaz Allergiás reakci t válthat ki

Övintézkedésre Vonatkoz Kertilni ke|l az anyagnak a ktirnyezetbe val kijutását
mondatok A kioml tt anyagot ssze kell gy jteni

A taftalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti el írások szerint. .
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A KEF-]96-17/20I6 szátntÍ határozat ]. szantu mellekterc

4. En gedélyezett felhasználás(ok)

4'1. lakossági feIhasznál k részére

TerméktíPus 18 terméktípus_Rovar l<iésatkatil szerek,Valaminlmásízeltláb akelteni védekezésrehasznáttszerek(Kártev elleni védekezésrehasznált
szerek)

pontoé leirása, amennyiben épiileteken kív l csak a csalétekállomásl tartalmaz kiszerelések használhat k.

indokolt

Felhasználási terÍ.ilet Beltéri , KÜltéri

Felhasznál i kiir Lakossági (nem íoglalkozásszer )

célszeÍvezetek Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Blatella germanica német cs tány Nimfák
Blatella germanica német cs tány lvarérett egyedek
Blatta orientalis konyhai cs tány Nimfák
Blatta orientalis konyhai cs tány lvarérett egyedek

Az alkalmazás m 'dja(i)

M dszeí kihelyezhetti mérgezett csalétek

Leírá s

Dozis:

Hígítás: 0%

A kezelés száma
és id zatése: Fecskend b l t rtén kijuttatás beltéri használat esetén:

német cs tány (Blatella germanica) irtásakor
- alacsony fert z ttség esetén:0,í g/m2
_ magas fert zottség esetén: 0,2 g/m2

konyhai cs tány (Blatta orientalis) irtásakor
_ alacsony fertoz ttség esetén: 0'2 g/m2
_ magas feí zottség esetén: 0,3 g/m2

csalétekállomás kiiltéri és beltéri használat esetén

német cs tány(Blatella germanica) irtásakor
_ alacsony fert zottség esetén: 0,75 gl8m2: 1 gl10m2: 1,2 gl12m2'' 1,4 gl14m2
_ magas Íert z ttségesetén: 0'75 gl4m2; 1 gl5m2; 1,2 gl6m2'' 1,4 gl7m2

konyhai cs tány(Blatla orientalis) artásakor
- alacsony fert ztittség esetén: 0'75 gl4m2;1 gl5m2', 1,2 gl6m2i 1,4 gl7m2
_ magas fert zottség eselén: 0,75 gl2,5m2', 1 gl3m2; 1,2 gl4m2;1,4 gl5m2

Évente maximum 6 alkalommal használhat

csomagolási mérelek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
Fecskend<i Mrjanyag: szetett: 3g
Fecskend<j MtÍanyag: oszetett: 59
Fecskend Mtianyag: szetelt: l0g
Fecskend Mtianyag: szetett: 159
Csalétekdoboz Mtlanyag:oszetett: 0'75g
Csalétekdoboz Mtianyag:oszetett: 1g
csalétekdoboz Mrianyag: szelett: 1,2g
Csalétekdoboz M anyag: szelelt: 1'49

Leírás

Biztonsági
jellemz k

4"l.1. Felhasználásra vonatkoz speciflkus el írások

4.1.2. Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcs<ikkent intézkedések

4.1.3. A felhasználás soÍán Val szín síthet k zvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély-nyrijtási el írások és a ktirnyezet védelmét célz vintl

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

Fecskend s kiszereléseken feltíintetend :

A gél tartályát nem szabad jrat lleni vagy jrahasznosítani

dobhat . A termék és csomagol anyaga él<i vízbe, talajba, csatornába ne ker ljon.

Csalétekállomást tartalmaz kiszereléseken feltiintetend :

termék és csomagol anyaga él<í vízbe,talajbá, csatornába ne keri.iljon

4.1'5. A felhasznátást l f gg en a termék tárolási Íeltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.2. Í oglalkozásszeríi felhasznál ok részére

Terméktípus 18 terméklípus _ Rovarol és atkaol szerek, valamint más ízeltlábÚak elleni védekezésre használt szerek (KárteV elleni védekezésre használt

szerek)
A készítményt zárt lérben és az épÜletek k zvetlen k zelében (teraszon), olyan helyeken alkalmazzuk' ahol cs tányok el<jÍordulása észlelheto Az
épÜleteken kívÜl csak a csalétekállomást tartalmaz kiszerelések használhat k
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A KEF-]96-]7/2016 számti határozctt ]. számti melléklete

Az en gedélyezett felhasználás
pontos leirása, amennyiben
indokolt

Felhasználási teríilet Beltéri ' Kiiltéri

Felhasznál i k r szakképzett felhasznál ' Foglalkozásszer íelhasznál

célszervezetek Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Blatella germanica német cs tány Nimíák
Blatella germanica német cs tány lvarérett egyedek
Blalta oÍientalis konyhaí cs tány Nimfák
Blatta orientalis konyhai cs tány lvarérett egyedek

Az alkalmazás m dja(il

M dszer kihelyezhet méÍgezett csalétek

Leirás

Dozis:

Higitás: 0%

A kezelés száma
és id zitése: Tubusb l t rtén kijuttatás beltéri használat esetén:

német cs tány (Blatella geímanica) irlásakor
_ alacsony Íert<iz ttség esetén: 0,1 9/m2
- magas fert z ttség esetén: 0,2 g/m2

konyhai cs tány (Blatta orientalis) irtásakor
_ alacsony íert zottség esetén: 0,2 g/m2
_ magas fert z ttség esetén: 0,3 9/m2

csalétekállomás kÜltéri és beltéri használat esetén

német cs tány(Blatella germanica) irtásakor
_ alacsony fert zajtlség esetén: 0,75 gl8m2] 1 gl1om2', 1 ,2 gl12m2', 1,4 gl14m2
_ magas ferl z ttségesetén: 0,75 gl4m2; 1 9l5m2i 1,2 gl6m2: 1,4 gl7 m2

konyhai cs lány(Blatta oÍientalis) irlásakor
_ alacsony fert z llség esetén: 0,75 gl4m2; 1 gl5m2; 1,2 gl6m2', 1 '4 

gl7m2
_ magas Íerl ztjttség esetén: 0,75 gl2,5m2i 1 gl3m2i 1,2 gl4m2i 1 ,4 gl5m2

Évenle maximum 6 alkalommal használhat

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Tipus Anyag Méret
Tubus Mtianyag: szetett: 30g
Tubus Mtianyag: szetelt: 359
Tubus MÜanyag: szetett: 50g
Tubus Mt'anyag: Öszetett: 100g
csalétekdoboz Mtjanyag:aiszelett: 0'75g
csalétekdoboz Mtianyag:oszetett: 19
csalétekdoboz MLianyag:Öszetett: 1,29
csalétekdoboz MÍlanyag:tiszetell: 1'4g

Leírás

Biztonsági
jellemz k

4'2.1 . F elhaszná lásra vonatkoz spec if ikus el írások

A készítményt a 38/2003 (Vll 7 ) EszcSM_FVM-KvVM egyiittes rendelet 8. mellékletében foglaltak szerínt kell felhasználni

4.2.2. Fe]használásra vonatkoz specifikus kockázatcs kkent intézkedések

4.2.3. A felhasználás során Val szín síthet k<izvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély-nyrijtási el írások és a k<irnyezet védelmét célz vintt

4.2.4. A felhasználást l fÍigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

Tubusos kiszereléseken íellÜntetend :

A 9él tarlályát nem szabad jrat lteni vagy jrahasznosítani.

kezelni A termék és csomagol anyaga él<j vízbe, lalajba, csatornába ne kerillj n

Csalétekállomásttartalmaz kiszereléseken íeltÜntetend :

4.2.5. A Íelhasználást l f gg en a termék tárolásifeltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

s. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások
Tubusos és fecskend s kiszereléseken fel(tjntetend :

Használat el tt olvassa el a címkén léV utasítást

htitcigép,ttizhely' konyhaszekrény' mosogat , fÜrd kád' mosd stb ) alá jutlassuk

0,1 gramm 9él nagyjáb l egy kb 5 mm átmérdti cseppnek felel meg
A kljuttatott géI mennyisége az effektiv d zissal megegyez legyen Egy kezelés általában elegend

Ahola kezdeti íert zottség s lyos volt, ott sz kség lehet második kezelésre,amennyiben a készítményt elfogyasztották és él<i csotányok még jelen vannak

Hetente egyszer ellentjrizzÜk a csalétket, az elfogyaszlott' károsodott vagy szennyez d tt irt szert cserél'iiik
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A KEF-196-]7/20I 'szamti hatarozctt ]. szánni nelléklete

Ne alkalmazzuk a készitményt olyan helyen' ahol vizzel érintkezhet' vagy takaritáskor eltávolítják

Távolítsunk el minden' a cs tányok számára elérheto táplálékfoírást

sztiksé9es' a kezelést ismételjtik meg

A csotányártalom megsz nése után a íelÜleteken maradt gélt távolÍtsuk el

Csa létekállomást tarta lmazo kiszereléseken feltÜntetend :

Használat el tt olvassa el a címkén lévo utasítást

tárgyak (pl. htitcígép' ttizhe|y, konyhaszekrény' mosogato' ftjrdcíkád' mosdo stb ) alá helyezzÜk kt

EpÜleteken kiVÜl csak a talajt l elválasztva, kik Vezett felLiletekre (erkély, terasz) heIyezhetci ki

Ahol a kezdeti fert zottség s lyos volt, ott szllkség lehet második kezelésre'amennyiben a készítményt elfogyesztották és élcj cs tányok mé9 jelen vannak

Hetente egyszer ellen rizzÜk a csalétket' az elfogyasztott' károsodott vagy szennyezodott csalétekállomást cseréljtik

Ne alkalmazzuk olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet,vagy takarításkor eItávolítják

TáVolítsunk el minden, a cs tányok számára eléíhet táplálékforrást

szÜkséges' a kezelést ismételjÜk meg

A csotányártalom megszLjnése Után a csalétekállomásokat gytijtsÜk ossze

Ne nyissuk fel a csalétekállomásokat mé9 Üres állapotban sem

5.2. Kockázatcsokkent i ntézkedések
Klzáro|ag a használati utasításban megjelolt helyeken és m don alkalmazhat IGyermekekt<il elzárva tartando

5.3' Várhat kozvetlen Vagy kozvetett hatások részletes leírása, az els segélyny jtásieI írások és a kornyezetvédelmi vi
Borre jutáskor:
A bort b szappanos vízzel mossa le A b r irritácioja vagy allergiás reakci k esetén orvoshoz kell Íordulni

szembejutás esetén:

Lenye|és esetén:

személynek semmit ne adjon szájon át

5.4. A termék és csomagolása blztonságos ártalmatlanítására Vonatkoz elcíírások

5'5. A termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Eredeti' zárt csomagolásban' száraz' hiivcis helyen táÍolva' a gyártástol számítva 2 évig használhato fel (A gyárlás idejét az egyedi csomagolásokon íel kell ttjntetni!)

6. Egyéb informáciok

Hatoság részére legkés<ibb 20'17 'i nius 29_ig' ame|yben a csalétekállomást tartalmazo kiszerelések halékonysá9át igazolja

oEK szakVélemény száma: DD-EPlD/41 _3/2016

A címkefe lirat larlalmezza :

lmidasect csotányirt gél

lll forgalmazási kategoriáju, szabadÍorgalm irtoszer

Hatoanyaga: 2,1 5% imidakloprid

Engedélytulajdonos: Sharda Europe B V B A' Jozef lilertensstraat 142
1702 Dilbeek, Belgium

Gyárt : ShardaCropchem Limited' Dominic Holm' 29th Road, Bandra
400050 lvlumbai, India

oTH engedélyszám: HU-20í6-MA-íE_00í66-0000

valamint a kiszerelés fiiggvényében jelen dokumentum alábbi pontjai:

lakossági felhasználok:3,4 1 (kivévea kiszerelésekés csomagoloanyagokra Vonatkozo rész),5 1 
' 
5 2 ' 53.,54 ' 5 5 pontok

Íoglalkozásszeni íelhasználok:3,4.2 (kivéve a kiszerelésekés csomagoloanyagokra Vonatkozorész),5 1 ,52,5 3,54,5 5 pontok

A csotányirt gél tubusán és a csalétekállomásokon egyedileg íel kell t ntetni:

lmidasect cs tányirt gé|

Hatoanyaga: 2, 1 5% imidakloprid

Gyártja: sharda cropchem Ltd (MUmbai, lndia)

oTH engedélyszám: HU-20'l 6_|\íA_í 8_001 66-0000
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