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1 . Adminisztratív informáci k

1.'l. A termék kereskedelmi nevei
ForgalmazásiterÜlet Kereskedelmi név
Magyarország Raid Kontakt hangyairto csalétek

1.2. Engedélyes
Engedélyszám HU_0006707_0000

Az engedélyezés dátuma 2014_o8-o5

Az engedély léjáratának dátuma 2019-04-02

Az engedélyes neve és címe iil 1":::''"fl3To' !%uo Emmerthal

1.3' A termék gyárt jalgyárt i
A gyárt neve W NeudorfiGmbH KG

A gyártrí címe An der Muhle 3 31E60 Emmerthal Németország

Gyártási helyek An der Muhle 3 3í860 Emmerthal Németország

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyárt neve DowAgroSciences

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

Gyártási helyek 305 Norlh Huron Avenue 48441 Harbor Beach, Michigan Egyesult Államok

2. A termék osszetétele és a formulácio típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi tisszetétele
BAS szám EK-szám cAs-szám Kiizhasználatri név lUPAC_név Funkcí Tartalom (%)
49 434_300-'í 168316-95_8 Spinosad Hat anyag 0 015
RB _ Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre vonatkozo mondatok

3.1. osztályozás
Aquatic Chronic 3

3.2. Címkézés
Piktogramok

Nem meghatározott

Figyelmeztet mondatok Ártalmas a vízi élovilágra' hosszan tarto károsodást okoz

ovintézkedésre vonatkoz Gyermekektol elzárva tartando
mondatok Kenjni kell az anyagnak a kornyezetbe val kijutását.
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4' Engedélyezett félhasználás(ok)

4.1. Lakossági és foglalkozásszerü Íelhasználók

T.rmakrlpul la' bmék pus. RwEtjló és .tkáÖló szerck' v.tamint má9lzeltábúák é lleni véd. kezésE hEsznál3z.rel (Ká.lévó ellenavédekézésÍe használ|
*.Ek)

Áz.ngédélye€ttf.lh.sznalá. zá'tláben'illétv.léG*on'eÍkély.n
poítos lélráBa'.r.nnyibén

F.lh..ználasité'Ület 8éllé

aelé
F.lfu sznÉ ló i kö r Lák*.ági (n.n íogI.lkÓzás92éÍr]) 

' 
FooláIkoz á*z.ú félh a 3ználó

cals2éryéz.t k Tudoná.yo.nav TtiviáI's név F.jladé3l*.k..r
Fomicinaé: háEi & kenihangyái lvaéÍ.ll égyéd€k

Az.lká!mazá. módi.(l)

MódE.r caalélékdobozokb.n

Kihelyezh.ió mérgezeli cs.lét.k

oózis: 1*alatékdobd

HigiÉs: 100%

Á ké2.lé5 .án.
a s ldó2Íras.: l .s.lé bkdoboz E ha ngy& vo.! lIi.i úvoná láE h.ly.zve

Éó3 h.ngy.árt Íoh.3elé. égyszére 2elalekdobd b kih.'é.hétó

c!om.aollsl maEl.k a.
caofr.goló.ny.gok

ÍPul Any.! Móét
ca.lét.kdoboz Fém: 10ml

Áluminium doboz k.íonp.pím íÖe2itv. bénné 10 mlí.ly.dék éllutóe lápká.. íélilálv.

Fll.n.ó*

/t.'l'1. Félhasználá5r. vonatkozó spéclf tUs elóká6ok

4.1.2. Félha32nálásÍá vonatkozó specllikus toclézá!c!ökk€ntó lntózkédés.k

4.1.3' A Íélhásználás 3orán válószinúslthetó közvetlen vágy tözvct.tt hatá.ok észlelei,62 elsősogély_nyúltá3l elólrások é5 . körny€zet vódelmét célzó óvlík

/t.1.4. A íelha.zná|óstól fÜ996€n a temét é! csomagolása biztorcáqos ár!.lmátláílli3árá vonalkozó .lóÍrások

/t.1'5. A 
'elhaszná 

lá3ró l függöén a temét tá íolásl Í€l!ítgloi ó6 éltárthatóságl ldélé szokásos tárolásl loltótol€k mellett

5' Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

@.Iog.n !ég.zzi]k .l

ha.gyák logyl9zl.nák' ázt € fé*ekbe hordják és 4 oli i./rekodó löbbi doloozó( á lá ákat é! . klíálynól .zél táplálják' igy á hangyeboly kihel

ugyánis akadá'ozhálját á hénoÍák.t. €dáek 
'.lkoB3*bén

5'2. Kockázatcsökkentő intézkedések
KizáÍól.g a há.zíáláll ul.sí |isbé n m egjelóll h. lyé ken és nódon álk lmázh.ló!
Félbonl& uÉn ónzúk meg . h. sznál5li !lá sllrisl és bizlon9.gi.lóiÉ$kál iáíal@zó cemágd&t
A .sálélk.l úqy 9lkslmá22ut é9 l*olj!k' holy .hho2 gyé.nék' h.szon_ vágy háziállal n. ÉÍnégs.n hozzá
É].lÍú3zerlól' ltaltólé'i.k.rmányldlávoltÁíándó
A készihBny .lh.lyezé5. után bó' szgpp.n6 vizál mo$unk k.z.l
Gyemékek k.zeb. n.m l.rtj|hel
E lóvizékbe' ca.lomáb. éng.dni n en 

'á 
bád

5.3' várható kiizvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsósegélynyúitási előírások és a környezetvédelmi óvi

EÁté-j!!é$!c
. A bijat bó szapp.nos vizzél mssá le'
t A bör iritá.iója vágy .ll.aiás Eakciók .5.lén odosho. k.ll foídulni

s!sE!gj!!&EÉ!l
. Há 5.z.mbén konl.kllenGeván dl tlivolit9. éj
. A aemél tEnsa nyifua és néhány p.rcen kéEszlü bó viz.l' óvalo3án óblílse ki
. Panasz jélenlkezésekor fo.duljon sakoMshoz
!9!tq!9_$!É4
. Lenyel& e$lé. .zonnal Íordul]on oíoshoz és nutá$. mé9 . lémék dobozá' .imkéjél vagy bizlonsáoi ada .pját
. A szájúÍegel ó íl* ki viz.l
. A belelol lilog hányl.Li
. Eszméléllén *.nÉlynék sémmitn.ádjon *ájon ál

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előirások

it--
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A fel nem hesznált termék, illetve a kiuÍ t csomagolás háztartási hulladékként kezelhet .

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

fel kell luntetni!)

6. Egyéb informáci k
oEK szakvélemény száma: 77 1 1l81l20í 4. DDo.

címkefeli]at:

Raid Kontakt hangyairt csalétek

Hal anyaga: 0,015% spinosad

Gyárt / Engedélytulajdonos: W. Neudorff GmbH KG, Németország

oTH engedélyszám: H U-20'l 4_MA_1 8_0o1 0í -0000

valamint a jelen SPC alábbi pontjai:3.1 .,3.2.,4.'l. (a kiszerelés és a csomagoloanyag kivételével),51.,52.,5.3.' 5.4',5'5..
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