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1 . Adminisztratív informáciok

1.1. A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazásiteriilet Kereskedelmi név
Németország Ameisen_Koderdose
Magyarország Profissimo hangyairt csalétek

í.2. Engedélyes
Engedélyszám HU-0009505-0000

Az engedélyezés dátuma 2014-07-03

Az engedély léjáratának dátuma 2019-07-02

Az engedélyes neve és címe iil ??:"',íJ,"Jj"TnJ[?l.,, .,,, 695.14 Laudenbach

1.3. A termék gyárt jalgyárt l
A gyárt neve Detia Freyberg GmbH

A gyárt címe Dr -Werner_Freyberg str 'l'l 69514 Laudenbach Németország

Gyártási helyek Dr_Werner-Freyberg Str í'| 69514 Laudenbach Németország

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyárt neve Dow AgroSciences L.L.c.

A gyárt címe 305 North Huron Avenue' Harbor Beach 48441 Michigan Egyesult Államok

GyáÉási helyek confidential data Europai Unro

2. A termék osszetétele és a formulácio típusa
2.1. A termék mincÍségi és mennyiségi<isszetétele
BAS szám EK_szám CAS_szám KiizhasználatrÍ név lUPAC-név Funkci Tartalom (%)
49 434-300-1 168316-95-8 Spinosad Hatoanyag 0.06
RB _ csalétek (íelhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre vonatkozo mondatok

3.1. osztályozás
Aquatic Chronic 3

3.2. Címkézés
Piktogramok

Nem meghatározott

Figyelmeztet mondatok Ártalmas a vízi él világra, hosszan tarl károsodást okoz.

ovintézkedésre Vonatkoz Keri.rlni kell az anyagnak a kornyezetbe val kijutását.
mondatok A edény elhelyezése hulladékkénl: a nemzeti el írásoknak megfelel en

Errgedélyszán: HU-20l 5-MA- 1 8-00135-0000 2 I 4 oldal



A KEF -7 810-21201 6. számi határozat melléklete

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.í. Lakossági felhasználók részére

T.maklipu. 1a Gméklipus _ RoV.óló é9 álkaaló szerck' vEláúint n& izehlábúak e]l€ni védékezésre h.sználl s.eEk (Kánevó elleni véde'GzésB h.*nált
széÍek)

Á z . n g.dé ly.ze tt lél h..'ná lá 9 A lé szalmény l záí léó.n é. az épúleték koÍnyéké n 
' 

o lya n hé lyék.n alk8lnazzuk. l hol hángyák .lóíordulág aszlelbelró
ponto. léíé*, ameííyibeí

Félh..znllá.iledlét Bellé']

záÍl téÉén és .z épül€l€k kó.nyékén: h.ngyaiíág.á
F.lh.3zíálói kör LákG3áoi (nem íoglalkozá99zéÍú)

cal.leí€z.tek Tudonanyos név Íílvialis név F.jlódési .z.k.s.
FoÍmi.inae: fuls lválécÍegyédek

Az .llolmázi s módj.li)

Mód.zor c!á]élek.]kálmazála

kih.ly.zheló héa.z.ll cglél.k

Dó'9. ki9médékú á.lálom é9elén 1 G.léi.k áÍonáí 12 néqyzéhéteEnkén! nagyméÍlókú áÍ1alom é9élén 2 csálél€k állom* 12 négyéhéléÉnkénl

Hí9ílá3: 10o%

A lc'ela. !án.
a5 idólité*| kismánékú án. om.$lén: ].*lélék éllorás 12 négyzeldÉi.renkénl'

n.gyíÉÍlékú áíalom eselén:2 ca.léteká|lomás 12 nég'zelmaléÉn kén l

cEom.9olá.i méré|é'( a.
.6oná!Óló.ny.gol
tlpu! Anyrg MaBl
Fémdobo. Fam: 5g

Bizton6á!i
jéllénzók

4.í.1. Félhásználásra vonátkozó specifikus elóirá30k

4.'l.2. Félhas'nálásla vonatkozó 3pociÍkus kockázatcsöklénló intézkedése

4.í.3. A ÍolhásznállB 30íán valószÍn03íthotó lÖzvetlen vagy közvetélt halások Íészletéi' az €lBóségéIy-nyújtá si éló iÍásot és á tóínyé'ét védelmét célzó óvintl

4.'l'4' A Íelhas2ná lastól f0ggóén a lélmél és csomagolásá biíon.ágos l.talmátlanit'5árá vonátkozó élóírások

4.1.5' A felhasználástól fÜggóen a i€mék tárolásl feltételéi és ellárthatósági idéje szokásG tárolási fettétélék méllett

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások
. A 6.létkelia.táhazó Émdoboz oldalál'. szágg.loltvon.ll.ljélz.h pcíoÉ.ió méntén' nindké! h.'.n' csEv.ÍhL'óv.l oll&a vagy m.i6 alk.lm6 s .szkózz€l nyo ju k b. A

múvé]elel óvalosan véoézi4 .l' Ne Észitsi]k í.l éz .llminium dobozl .iö9.kkál|

h ogy a cs.léle k ne é rinlke zzen vízel Anéníyl bé n á e lalk.l épilelek k&nyék én ./k. |máz uk 
' 
ásólól Védet hélyÉ h elyezzi]k ki

. A Gálél€kból . hángyák fogyásziánák' azl a íé*ékb. hodják á.lz oll laíóekodó lóbbi doloo2ót' l láNákal és a k Éynól .2!é] l'plálják' i'y a han9yáboly k]hál

. Eó9 han9yaáía]or é9eléí egy*ede kélfémdobozl h.ly.zzcnk l. áza ntell h.lyi*gbén Há a h.nlyal mennyisége ká hét ltin 3e €Ökk.n lálh.ló.n c9énijok l.. dobozokal
íii$ca.lélekÉ'

. H aÉ sA á caá lé bk a boly móElélól' ill.f. á hángyál álló l .lí\'cyászlo I csálélék m.n nyEégétt' fljggóén 1 _4 h él .latl í.j li ki A c$lélék kih€ ly.z ésk o. 5 hángy ák min den más
pol...iális láplálékforásáI €l k.ll lfuolíl5ni' illél€ bizlosil.ni kéll' hogy ázokhoz. hangyák né féÍhé$en.k hozzá A i.Ímék álkalr.ásakoí*mmi'.n más rvaníó ge.t né
ha*ná|j!nk'.zek !gy.ni. ákadályozha!ák a hángyákáts *álélek f.lkeÍ$é3ben

. Á dobozt í3 hétio hágyjuk kih.lyezv., májd .zuÉn qyl]jlsok r93ze .Ah.nnyiben á hanQyák .zután qrá hegjél.nn.k helyezük ki q caalétek dobozt

5'2. Kockázatcsökkentő intézkedések

^ 
c9álétkel !l9y álkahazzuk é3 lárcljuk hogy ehhoz gyemel' há9&n_ Égy h&]állál n. íió.ss.n hozá Éí.lm's2edól' it.lld és llk5má.y{d ÉWll,ad.ndó

Kéíüjúk á készitménnyelvaló *úkséglelen ódnlk.zésl A ké3zilíény.lh.ly.zósé uÉn bó' gápplnos víz.lm$unk té.él Gyem.k.k k.zéb. nem kerüh.t
Amennyib.n . .s.lakel épülélek kalnyékén all€lmázuk kizáít'ag mád...k álaln€m hozÉ'íhéló h.lyre be]y.zhétji]* k]' c$lonáb. engédninem labad

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvi

' A bórt bó szappanos vlzel mossá l.'
. Á bór iíilácjójá váoy alleaiás éak jók.s.tén odoshoz kollfoldulni

szembé]'uÉ9 ásétén]

. H. á *.mb.I kont kll€n.s. ván'.zl lávolílsá.l

. A *émél taíg nyilva és néh&y pé@n ker.*tü bó vizz.l óvllogn ób íl5é k]

' Pana*lé'enlkezes.koííordlljon 3zaÁofooyoz

. Lenyelés e9elén 6zon.alfoÍduljon ofooshoz és mulásg.meg á témék dobo2ál' címkéjél vagy bi2lon 9a9i adátlapjál
' A *ájÜégel öblilsé kivízél A b.l€géi lilos hán'1a|ni
. E3zfrélcllen 3z€mélyn6k senhilné5djon száon ál

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások
Afe]nemhasznáhlemék'v5l5mnlannákGom.oolóányaqá.m.gyáÍhalályosjo99ábáy(7212013 (vlll 27 ) VM Éndélel a hulladékjeoyzékial) alapján nem *ámiI re'élyes
huladéknák, kez. é* ézé.l kommunáls hlll.dékkénI ló1énhél t] &la dás i hull.dé kqy qlóbe dobh.ló Á lemék és com.golliányaga éló vizb.' táEjba' caélomába ne keÍüjó.l

5.5. A termék tárolási Íeltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek me|Íett

Engedél1'szátrl: IlU-201 5-MA- 1 8-001 35-0000
/r=
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Eredeti, zárl csomagolásban' száraz' hÜvos helyen tárolva, a gyárlástol számitva 2 éVig haszná|hato fel (A 9yár1ás idejét az egyedi csomago|ásokon fel kell tuntetni!)

6' Egyéb informáciok
oEK szakVélemény száma: DD-ÉPlDl1922-1l2o15

A címkef elirat laí1almazza

Profissimo hangyairt csalétek

Formulácio: AIuminium dobozban elhelyezett, celluIoz lapra felitatott folyékony csalétek

Hat anyaga: 0,08% spinozad

EngedélytuIajdonos és gyárl : Detia Freyberg GmbH (Németország)

oTH engedélyszám: HU-2015-MA_18-00135_0000

va|amint' jelendokumentumalábbi pontjai: 3'41 (kivéveakiszerelésekéscsomagoloanyagokraVonatkozorész),51,52,53,54'55 pontok

En-eedél y szám: FIU-20 1 5 -MA- 1 8-00 1 3 5-0000 4 I 4 oldal


