Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο
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Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος
MAGNUM GEL ANTS
EC GEL ANTS
MAGNUM GEL μυρμήγκια
EC GEL μυρμήγκια
SERPA GEL
ANT KILL GEL
FORCE GEL
ECOREX GEL
ΤΖΕΛ ΜΥΡΜΗΓΚΟΚΤΟΝΟ
SAFEKILL
DRAGON
KACABU
KOKROBA
LASCUCHA
TEZA EXTERMINATOR GEL FOR ANTS

1.2. Κάτοχος άδειας
Επωνυμία

MYLVA S.A.

Διεύθυνση

Via Augusta, 48 08006 Barcelona Ισπανία

Επωνυμία και διεύθυνση του
κατόχου άδειας

Αριθμός άδειας
ΤΠ18-0318

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0018944-0000

Ημερομηνία έκδοσης της
άδειας

16/05/2018

Ημερομηνία λήξης της
άδειας

29/08/2022

29/08/2019
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1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

MYLVA, S.A.

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Via Augusta, 48 08006 Barcelona Ισπανία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων
παραγωγής

C/ Sant Galderic, 23 Polígono Industrial Ponent Sant Pol de Mar 08395 Barcelona
Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας

37 - Imidacloprid

Όνομα του παρασκευαστή

Bayer CropScience AG

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Industiral Operations Alfred Nobel-Strasse 50 D-40789 Monheim am Rhein Γερμανία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων
παραγωγής

Alte Heerst D-41538 Dormagen Γερμανία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου
Κοινή ονομασία

Ονομασία κατά IUPAC Λειτουργία

Αριθμός CAS

Αριθμός ΕΚ

Περιεκτικότητα
(%)

Imidacloprid

(2E)-1-[(6-chloropyridin-3yl) methyl]-Nnitroimidazolidin-2-imine

138261-41-3

428-040-8

0.01

Ενεργός Ουσία

2.2. Είδος τυποποίησης
RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)
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3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Μακριά από παιδιά.
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 1 - Δόλωμα εντός δολωματικού σταθμού. Για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους. Από
εκπαιδευμένους επαγγελματίες, επαγγελματίες χρήστες και από το ευρύ κοινό (ερασιτέχνες
χρήστες)
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων
αρθροπόδων

Εντομοκτόνο
Linepithema humile -Μυρμήγκια Αργεντινής-Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι
Εσωτερικοί χώροι: σε οικιακούς, βιομηχανικούς χώρους. Δημόσια και εμπορικά κτήρια.
Εξωτερικοί χώροι: γύρω από κτήρια. Ταράτσες, βεράντες και ιδιωτικούς κήπους.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

29/08/2019

Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί σταθμοί. Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί σταθμοί.

0,4 – 0,9 γρ/ m² ανάλογα με το βαθμό προσβολής, επιμερισμένο σε αρκετούς
δολωματικούς σταθμούς για καλύτερη αποτελεσματικότητα. Πχ. 2-4 δολωματικοί
σταθμοί με περιεχόμενο 5 γραμμ. Δολώματος για 22 m² - - Συχνότητα εφαρμογής: μετά από εφτά (7) μέρες, επιθεωρήστε τα σημεία της εφαρμογής
και τοποθετήστε ένα νέο δολωματικό σταθμό σε περίπτωση που το δόλωμα έχει
καταναλωθεί και υπάρχει ακόμα προσβολή.
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Επανάληψη εφαρμογής: τρεις (3) μήνες μετά από την εξαφάνιση της προσβολής.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Πλαστικοί δολωματικοί σταθμοί με περιεχόμενο 1, 2, 3, 4, 5 & 6 γραμμάρια δολώματος.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Ειδικές οδηγίες χρήσης για τη χρήση 1 (Δόλωμα σε μορφή γέλης εντός δολωματικών σταθμών).
Άνοιγμα παγίδας: αφαιρέστε το άκρο του δολωματικού σταθμού στην ήδη χαραγμένη γραμμή, ώστε να δημιουργήσετε είσοδο για τα
μυρμήγκια
Ενεργοποίηση παγίδας: πιέστε με δύναμη την κάψουλα ώστε το δόλωμα να προωθηθεί στο κεντρικό τμήμα της παγίδας.
Όταν χρησιμοποιείτε την παγίδα σε εξωτερικό χώρο αποφύγετε σημεία όπου είναι άμεσα εκτεθειμένα στο ηλιακό φως και τη βροχή.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Οι σταθμοί δεν πρέπει να ανοίγονται
Μην εισάγετε δάκτυλα εντός των ανοιγμάτων του σταθμού.
Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή και απαλλαχθείτε από τα έντομα, συλλέξτε τους σταθμούς (1-3 μήνες αργότερα).

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Αναλυτικά στις "Υποδείξεις Χρησης"

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση
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Αναλυτικά στις "Υποδείξεις Χρησης"

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αναλυτικά στις "Υποδείξεις Χρησης"

4.2 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 2 - Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες ή γραμμές. Για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους.
Από εκπαιδευμένους επαγγελματίες, επαγγελματίες χρήστες και από το ευρύ κοινό (ερασιτέχνες
χρήστες).
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων
αρθροπόδων

Εντομοκτόνο
Monomorium pharaonis-Μυρμήγκια του Φαραώ-Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ.
τρωκτικά)
Linepithema humile -Μυρμήγκια Αργεντινής-Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)
Lasius niger-Μαύρα μυρμήγκια-Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι
Εσωτερικοί χώροι: σε οικιακούς, βιομηχανικούς χώρους. Δημόσια και εμπορικά κτήρια.
Εξωτερικοί χώροι: γύρω από κτήρια. Ταράτσες, βεράντες και ιδιωτικούς κήπους.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες ή γραμμές Εφαρμόστε απευθείας από τη σύριγγα με τη μορφή σταγόνας ή γραμμής (επιμηκυμένες
σταγόνες), όπου παρουσιάζονται μυρμήγκια, στις διαδρομές τους ή κοντά στις φωλιές
τους.

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

29/08/2019

0,2γρ/ m² (1 σταγόνα = 1 γραμμή μήκους 3 εκ. = 0,2 γρ. δολώματος) - - Συχνότητα εφαρμογής : μετά από εφτά (7) μέρες, επιθεωρήστε τα σημεία της
εφαρμογής και επαναλάβετε σε περίπτωση που το δόλωμα έχει καταναλωθεί.
Επανάληψη εφαρμογής: τρεις (3) μήνες μετά από την εξαφάνιση της προσβολής.
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Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

LDPE φυσίγγιο με περιεχόμενο 15, 20, 25, 30, 35, 40 & 50 γραμμάρια
LDPE σύριγγα με περιεχόμενο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 γραμμάρια.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ειδικές οδηγίες χρήσης για τη χρήση 2 (Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες ή γραμμές)
Συστήνεται
να πλένετε τα χέρια πριν από τη χρήση του δολώματος, ώστε να αποφευχθεί
η επιμόλυνση από απωθητικές οσμές όπως είναι ο καπνός του τσιγάρου κλπ.
Μη
ψεκάζετε με χημικά ή αερολύματα κοντά στα σημεία που πρόκειται να
τοποθετήσετε το προϊόν καθώς υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης και το δόλωμα
μπορεί να γίνει ακατάλληλο για τα μυρμήγκια.
Μην τοποθετείτε το
δόλωμα πάνω σε ξύλινες ή σε πορώδεις επιφάνειες. Εφαρμόστε το προϊόν σε
μη απορροφητικές επιφάνειες σε περίπτωση που δεν βρίσκεται κατάλληλο
σημείο (πχ. κομμάτι πλαστικού)
Εφαρμόστε το προϊόν με τη μορφή
σταγόνας ή γραμμής κοντά στις διαδρομές των μυρμηγκιών ή σε περιοχές
όπου υπάρχουν μυρμήγκια, όπως οι φωλιές τους ή σε σχισμές και χαραμάδες
σε περιοχές όπου έχει εντοπιστεί η παρουσία τους.
Επιθεωρήστε τακτικά τα σημεία της εφαρμογής.
Σε
εξωτερικούς χώρους, όπου οι ατμοσφαιρικές συνθήκες επηρεάζουν το
προϊόν, (βροχή, παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, περιβάλλον με σκόνη κλπ),
η εφαρμογή θα πρέπει να επαναληφθεί.
Το προϊόν είναι αποτελεσματικό (θνησιμότητα μυρμηγκιών υψηλότερη του 90 %) εντός 15 ημερών από την πρώτη εφαρμογή του.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ειδικά μέτρα για τη χρήση 2 (Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες ή γραμμές)
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα
Αποτρέψτε την επαφή των παιδιών και των κατοικιδίων με τις επιφάνειες όπου έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος
Εφαρμόστε σε σημεία όπου δεν πραγματοποιείτε τακτικός καθαρισμός.
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4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Αναλυτικά στις "Υποδείξεις Χρησης"

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση

Αναλυτικά στις "Υποδείξεις Χρησης"

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αναλυτικά στις "Υποδείξεις Χρησης"

5. Γενικές οδηγίες χρήσης
5.1. Οδηγίες χρήσης
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Το προϊόν είναι εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή τζελ για την αντιμετώπιση των μυρμηγκιών (Monomorium pharaonis, Linepithema
humile και Lasius niger), για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Η εφαρμογή
μπορεί να γίνει με χρήση φυσιγγίου/σύριγγας για τον έλεγχο των παραπάνω ειδών μυρμηγκιών. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με
την τοποθέτηση παγίδων (δολωματικών σταθμών) για τον έλεγχο του Linepithema humile.
Πριν από κάθε εφαρμογή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα λεπτομερής επιθεώρηση του χώρου ώστε να καθοριστεί το επίπεδο της
προσβολής (χαμηλή ή υψηλή) αλλά και τα σημεία όπου υπάρχουν μυρμήγκια, ώστε να τοποθετηθούν τα δολώματα σωστά.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο οδηγιών του προϊόντος πριν από τη χρήση και ακολουθείστε τις οδηγίες που
παρέχονται.
Απομακρύνετε εναλλακτικές πηγές τροφής από τα γειτονικά σημεία, που πιθανά να δρουν ανταγωνιστικά.
Τοποθετείστε (ή εφαρμόστε) το προϊόν σε σημεία όπου υπάρχει παρουσία μυρμηγκιών, όπως στις φωλιές τους, κοντά στις
διαδρομές τους, ή σε σχισμές και χαραμάδες στις περιοχές όπου παρατηρείται δραστηριότητα τους.
Σε εξωτερικούς χώρους (ταράτσες, αίθρια, κήπους, αυλές) τοποθετήστε το προϊόν σε σημεία όπου είναι περισσότερο πιθανό να
συχνάζουν μυρμήγκια: μαρκίζες, γείσα, στα σημεία εισόδου των σωληνώσεων και των καλωδίων στο κτήριο.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου
Μην τοποθετείτε το προϊόν (τζελ και δολωματικούς σταθμούς) σε χώρους όπου πρόσφατα έχει εφαρμοστεί άλλο εντομοκτόνο.
Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατ’εναλλαγή με άλλα προϊόντα που δεν περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, ώστε να
αποφευχθεί η εμφάνιση ανθεκτικότητας.
Το προϊόν μπορεί να επανατοποθετηθεί έως ότου πάψει η προσβολή.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν στην προτεινόμενη δοσολογία και τηρείτε τα μεσοδιαστήματα.
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε κινδύνους για το περιβάλλον.
Όταν το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, μη το τοποθετείτε κοντά στις αποχετεύσεις. Εάν η ζώνη εφαρμογής συνδέεται με
την απορροή των ομβρίων υδάτων ή την αποχέτευση, τοποθετήστε μόνο σε σημεία που είναι προστατευμένα από τη βροχή, την
πλημμύρα και νερό καθαρισμού.
Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται με ασφάλεια ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατανάλωσης από ζώα και παιδιά.
Μην πετάτε το προϊόν στο έδαφος, το νερό, εντός του νιπτήρα ή στο αποχετευτικό σύστημα.
Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Χρήση από ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ:
•
Το προϊόν δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε επιφάνειες όπου γίνεται επεξεργασία, κατανάλωση ή αποθήκευση τροφών και
τροφίμων.
•
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί στην βιομηχανία τροφίμων με την προϋπόθεση την απουσία τροφίμων και με εξαίρεση τις
αποθήκες όπου τα αποθηκευμένα προϊόντα διατηρούνται σε κατάλληλη συσκευασία.
•
Κατάλληλα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται ώστε τρόφιμα, εξοπλισμός ή οποιοδήποτε σκεύος στο χώρο όπου γίνεται η
εφαρμογή με το προϊόν δεν έχουν υπολείμματα της δραστική ουσίας.
Χρήση από το ευρύ κοινό (ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ):
Μην εφαρμόζεται το προϊόν σε επιφάνειες και σκεύη τα οποία μπορεί να έρθουν σε επαφή με φαγητά και τρόφιμα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών
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Πρώτες βοήθειες
•
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους
φακούς απαφής.
•
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό, χωρίς τρίψιμο.
•
Εάν κρίνεται απαραίτητο μεταφέρετε τον πάσχοντα στο νοσοκομείο και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη του προϊόντος,
εφόσον είναι δυνατόν. Μην αφήνετε τον πάσχοντα μόνο του.
Συμβουλές προς ιατρούς και ιατρικό προσωπικό:
•
Συμπτωματική και υποστηρικτική αγωγή.
ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
Έκτακτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:
Προφυλάξεις για το περιβάλλον: αποφύγετε την επιμόλυνση των όμβριων, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων καθώς επίσης και του
εδάφους.
Μέθοδοι καθαρισμού
Ανακτήστε το προϊόν από την επηρεαζόμενη περιοχή με υγρό υλικό μιας χρήσης και εναποθέστε στα οικιακά απορρίμματα.
Σε περίπτωση επιμόλυνσης του νερό, περιορίστε τη μόλυνση με χρήση κατάλληλων συσκευών περιορισμού. Το ανακτημένο προϊόν
θα πρέπει να εναποτεθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επικοινωνήστε με την αρμόδια αρχή εφόσον η κατάσταση είναι
εκτός ελέγχου.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Διάθεση του μη χρησιμοποιημένου προϊόντος, του περιέκτη του και των αποβλήτων (π.χ. νεκρά έντομα) σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Μετά το πέρας της εφαρμογής, συλλέξτε τους δολωματικούς σταθμούς για εναπόθεση.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης
Η σταθερότητα στην αποθήκευση του προϊόντος, εφόσον παραμείνει στην αρχική του συσκευασία, είναι τρία (3) χρόνια υπό
κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.
Αποθηκεύστε στην αρχική συσκευασία.
Αποθηκεύστε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές σε στεγνό, δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο.
Η προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5 οC και 45 οC.

6. Άλλες πληροφορίες
Για τους επαγγελματίες χρήστες: οι χρήστες πρέπει να πληροφορούν σε περίπτωση μη αποτελεσματικής εφαρμογής τον κάτοχο της
έγκρισης ή για οποιοδήποτε ασυνήθιστη παρατήρηση που θα σημαίνει την ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
Το προϊόν περιέχει ένα πικραντικό παράγοντα που το καθιστά αποκρουστικό στον άνθρωπο και τα κατοικίδια.
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