
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Maxforce Quantum hangyairtó gél  

  2. Gyártja: Bayer SAS (Lyon, Franciaország) 

  3. Forgalomba hozza: Bayer Hungária Kft. Közegészségügyi Üzletág 

    1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

  4. Engedély száma: OTH 2016-2/2010. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú (szabadforgalmú) irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,03% imidakloprid 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Halvány barna színű, átlátszó, műanyag tubusba töltött viszkózus, szagtalan folyadék. Hatását a 

hangyákra érintőméregként fejti ki. Biztonságát a Bitrex fokozza. 

  8. Csomagolás: 

30 gramm töltőtömeggel műanyag tubusban, 4 tubus/doboz, 10 doboz/karton 

gyűjtőcsomagolásban kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, fagymentes, száraz, 35 °C-t meg nem haladó hőmérsékletű helyen 

tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Fáraóhangyák irtására zárt térben, kis fekete hangyák irtására zárt térben és teraszon használható 

fel. 

11. Használati utasítás:  
A készítmény kizárólag megfelelő adagoló (pl. Maxforce, BaitGun stb.) pisztollyal kb. 5 mm 

átmérőjű (0,2 g tömegű) cseppek formájában, kizárólag vízszintes, megtisztított, zsír, gőz és 

pormentes, nem forró felületre juttatható ki a következő mennyiségekben. 

 fáraóhangya irtásakor: alapterületre számítva 1 csepp/m
2
. 

A csalétket a fáraóhangyák előfordulási helyeire és vonulási útjai közelébe, elsősorban a 

konyha, fürdőszoba és az éléskamra (élelmiszer szekrény) területén helyezzük ki, de 

amennyiben más helyiségekben is megjelennek, úgy oda is tegyünk. 

Erős fertőzöttség esetén a megadottnál több cseppszám is szükséges lehet. 

 kis fekete hangya irtásakor: 1 csepp/ folyóméter. 

A csalétket a hangyák vonulási útjaira és fészkük bejáratához tegyük.  

A hatékonyság fokozása érdekében kartonpapírból hajtogatva kis (pl. gyufásdoboz nagyságú) 

„etető állomást” létesíthetünk, amelyeket fáraóhangya irtáskor azok vonulási útjainál, 

függőleges helyekre rögzíthetünk, kis fekete hangya irtáskor pedig fészkeinek bejáratánál 

helyezhetjük el, mindenkor ügyelve arra, hogy abból a gél ne csurogjon ki.  

A gélből történő fogyasztást kb. 7 naponként kísérjük figyelemmel, ha fogyott, pótoljuk.  

A bolyok többsége 14 napon belül elpusztul, de a teljes hangyamentesség eléréséhez kb. 12 hét 

szükséges. 

Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet, vagy takarításkor 

eltávolítják.  

A gél alkalmazásával egyidejűleg más rovarirtó szert (pl. aeroszol palackot, rovarirtó permetet, 

porozószert stb.) ne használjunk, mert azok a hangyákat a géltől elriasztják. 

Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük meg.  

A felületekről detergens tartalmú meleg vízzel távolítható el.  
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12. Figyelmeztetés:  

Alkalmazásukhoz szakértelem szükséges, ezért csak szakképzett személyek használhatják! 

Élelmiszertől, takarmánytól elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó.  

Gyermekek a készítményt nem kezelhetik. A készítmény használata közben enni, inni, 

dohányozni tilos! Használata után bő, meleg szappanos vízzel kezet kell mosni. 

A készítmény használatakor a 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. 

számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit kell betartani. 

13. Címkefelirat:  

13.1. A gyűjtőcsomagolás dobozán, vagy abban (a tubusokkal megegyező számban) elhelyezve:  
tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10., 11. és 12.pontokat. 

13.2. A tubusokon egyedileg fel kell tüntetni: 

Maxforce Quantum hangyairtó gél   Hatóanyaga: 0,03% imidakloprid  

Forgalomba hozza: Bayer Hungaria Kft. Env. Science Üzletág 1123 Bp. Alkotás u. 50. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/32/2010. DDO 


