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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Maqyarország Protect ÍiÍaóhangya-inó csalétek (Biopren@ Pharaoh's Ant colony Eliminatol)

1.2' Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

R4BP 3 tétel hivatkozási

Engedélyszám

Az engedélyezés dátuma

Az engedé!y léiáratának
dátuma

1.3. Biocid termékek gyártóia/gyártói

A gyártó neve

A gyártó címe

Gyártási helyek

1'4. A hatóanyag(ok) gyártója'gyártói

Bábolna Környezetbiológiaj Kőzpont Kft.

szá1ás utca 6. 1107 Budapest l\4agyaÍország

Köves J. u. 3' 2943 Bábolna l\,lagyarország

Bábolna Bioenvironmental centÍe Ltd.

szállás u. 6. H-1107 Budapest N,4agyarország
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Hatóanyag

A gyártó neve

A gyártó címe

Gyártási helyek

1386 - s-metoprén

Bábolna Köínyezetbiológiai Központ Krt.

szállás utca 6. 1107 Budapest lvagyarország

szállá5 urca 6. 1107 Budapest Magyarország

2. A teÍmék összetétele és a Íormuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi inÍormáció

Triviális név lUPAc-név Funkció cAs-szám EK.szám Tartalom (9/o)

Hatóanyag 65733-16-6

2.2. Az előállítás típusa

GR _ Glanulátum

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

Árta]mas a vízi élővilágÍa' hosszan tartó károsodást okoz.

Alartalom elhelyezése hulladékként: nemzeti előílásoknak megfelelóen'

KerÚlni kell a2 anyagnak a köÍnyezetbe való kjjutását.
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4.1 A fe|használás leírása

Felhasználás 1 - engedélyezett Íelhasználás

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
célorganizmus(ok) (beleértve
fejlődési szakaszt is)

Felhasználási teÍüIet

Az alkalmazás módja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhasználói kör

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó speciÍikus előírások

18. terméldpus - Rovaróló és atkaÓló szerek, Valamint más ízeltlábúak elleni
használt szerek (Káftevő elteni Védekezésle használt szerek)

Myrmicinae]_lárvák és királynőkjá.aóhangya

Beltéíi

cseléiek alkalmá7ásA -
Felhasznáásra kész kjhelyezhetó mérgezen csalétek műanyag csa]étekállomásokba
töltve.

2 db csalétekállomás / 20 m2 - _ -
A biztos hatás érdekében a kihelyezett csaléiket célszerű 3 hónapon keresztÚl azonos
helyen kint hagyni akkor is, ha a hangyák jelenléte már esetleg jóval korábban
megszűnik.

szakképzett íelhasználó

Lakossági (nem ÍoglalkozásszeÍű)

lakossáoi feIhasználók részére:
3X2,5 q csalétek átlátszó műanyag' öntapadó .agaszóva] éllátott blisztel
csornagolásban keíül forgalomba' 3 db blisztel/csomagolás (összesen 7'5 g csáétek)

kéozett Íoolalkozásszenj íelhasználók rés2éíe:
2'5 g csalétek átlátszó műanyag' öntapadó raoaszóVal ellátott bliszteí csomagolásban
kerül foÍgalomba, 12 db bliszter/csomagolás (összesen 3og csalétek)

2,5 g csalétek átlátszó műanyag, öntapadó ragaszóVal ellátott bliszter csomagolásban
kerül íoíga]omba, 24 db bliszter/csomagolás (összesen 609 csalétek)

4.L'2 Felhasználásra vonatkozó speciÍikus kockázatcsökkentő intézkedések
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4.1.3 A Íelhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély_nyújtási előírások és a ktirnyezet védelmét célzó óvintézkedések

4.1.4 A Íelhasználástól Íüggően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások

4.1.5 A Íelhasználástól Íüggően a termék tárolási Íeltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási f eltételek mellett

5. Meta sPc Íelhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5'1' Használati utasítások

5'2. Kockázatcsökkentő íntézkedések

5'3' Várható közvetlen vagy kaizvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

csaléteká6mást a hanoyák lonulási útvonalához kÓzel' de ne kö'vetlenÜl az útvonalra helyezz[]k el' Úgy ragasszuk Íel, hogy
nyílásaÍelüke, Vagy oldalra keíüljön' A csalétekállomást aíáraóhangyák előíoÍdulási helyeire, elsósolban a konyha, a2 éléskamra l
a íÜídőszoba oldalajÍa rögzÍtsÜk' de amennyiben más helyjségékben is meqjelennek, úgy oda is tegyÜnk.
Ajánlott mennyiség: 2 db csalétekálomás / 20 m2
A csalétek kjhelyezése után előfoídulhat' hogy röüd ideig a koíábbiná tÓbb hangya észlelhetó, de ez a csalétekvonzó hatásának
következménye. A biztos hatás éldekében a kihelyezett csalétket célszérű 3 hónapon kéresztÚl azonos helyen kint hagyni akkor is'
ha a hangyák jelenléte máÍ esetleg jóVal korábban megszűnik.
Ha sok a hangya és a csalétek elfooy, Vagy meglongálódik. Úgy újabb csa-létekálomást kell kjhelyezni.
A kihelyezen csalétekálomáí víztólóvjuk (pl. takaíításkor), íneÍt hatékonysága megszűnik!
Vigyazat! A csaléték alkalmazásakol semftilyen más rovaíinószert ne hasznájunk.

a2 lnoszen nem ne
kihelyezést követően bó, szappanos Vízzel kezet kell mosni! Gyermekek áta] hozzá nem Íéíhetó helyen, élelmiszertől,
gyógyszelektól elkÜlajnítve kelI táÍolni!

A rovalirtó szeÍ keserÚ Ízanyagot tartalmaz, mely megakadáyozza a készítmény Véletlen emberi Íogyasztását.

Az iÍtószeÍ maradéka és csomagolóanyaga ne kerÜljön a csatornába, il|etve élóüzekbe.
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,eléozés esétén: a beteget helyezze nyugalomba és biztosítson íriss levegót a számára. Ha tÜnetek lépnek Íel, kéljen oívosi

'egítségel.Bórlel Váló élintkezés esetén: mossa meg a bórt vÍzzel és szappannal.
Szembe kerÜlés esetén: Öblítse ki a szemet bő Vízzel több peÍcen keresztül' szemirritáció esetén kérjen orvosi segítslget.
Lénvelés esétén: hánytatnj tilos. Ha Íosszul érzi magát, kérjen orvosi segÍtséget.

Ha kiszóródott. óvatosan srpÖrjÜk össze és helyezzük a hulladékgyűjtóbe.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

5.5. A termék tárolási Íeltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti' zán csomagolásban' száraz, hÜVös, Íagymentes helyen táLrolva a gyánástól sziímítva 2 éüg hasznáható fel (A gyánas
idejét a2 egyedi csomagolásokon fel kelt tÜntetniD. Élelmiszenól, takarmán}.tól és oyógyszerekől elkÜlönÍfue tárolandó.

6. Egyéb inÍormációk

dobható.
Ne szennyezzÜk a termékkel vagy a csomagolóanyagáVa| a talajt, az á|ló_ és folyóüzeket!

A címkeÍelirat tartalmazza:

Protect táIaóhan gya.irtó csalétek

lll. ÍoÍgalmazási kategóriájú, s2abadíoÍgalmÚ irtószeÍ
Hatóanyaga: 0,5% s-metoprén
Éngedé|ytulaidonos: Bábolna Köínyezetbiológiai Központ Kft.' 1107 Budapest, szállás u 6.
EMMl engedélyszáml HU.2o17-PA.18.00189-o000

valamint. jelen dokumentum a|ábbi pontjai: 3.,4'1_ (kivéve a kiszerelésekés csomagolóanyagoka vonatkozó íész), 5.1., 5.2., 5.3.,
5.4., 5.5. pontok
Feltételek:
A kéÍelmezónek be kell nyújtania a folyamatban léVó' szobahőmérsék]eten Végzen, hosszútáW stabilitási üzsgáat eredményét
oanulmány szárna: 484_170-0416) a Magyar Biocid Kompetens Hatóság számáa leokésóbb 2018' december 31-ig.
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