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Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai
MAXFORCE PLATIN

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas
Autorizacijos liudijimo turėtojo
pavadinimas (vardas ir
pavardė) ir adresas

Pavadinimas

Bayer A/S

Adresas

Arne Jacobsen Alle 13 2300 Copenhagen S Danija

Autorizacijos liudijimo numeris
(10-14 17.5E)BPR- 571(A-18PAP453669-20-298)

R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris

LT-0024957-0000

Autorizacijos liudijimo data

16/10/2020

Autorizacijos liudijimo
galiojimo pabaigos data

15/07/2024

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas

Bayer S.A.S..- Division Crop Science

Gamintojo adresas

16 rue Jean-Marie Leclair 69266 Lionas, Cedex 09 Prancūzija

Gamybos vieta

Bayer SAS - Division Crop Science - Site Marle, Z.I. Antoine Laurent de Lavoisier F-02250
Marle-sur-Serre Prancūzija
Norbert/ Jacobson Co.—3060 Southpark Blvd 30294 Ellenwood, Džordžija Jungtinės
Amerikos Valstijos

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)
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Veiklioji medžiaga

15 - (E)-1-(2-chlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidinas (chlotianidinas)

Gamintojo pavadinimas

Bayer AG

Gamintojo adresas

Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheimas prie Reino Vokietija

Gamybos vieta

Bayer AG - Chempark 41538 Dormagenas Vokietija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį
Bendrasis
pavadinimas

IUPAC pavadinimas

(E)-1-(2-chlor-1,3-tiazol5-ilmetil)-3-metil-2nitroguanidinas
(chlotianidinas)

Funkcinė
paskirtis

CAS numeris

EB numeris

Kiekis (proc.)

Veiklioji
medžiaga

210880-92-5

433-460-1

1,026

2.2. Formuliacijos tipas
RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazolin-3-onas, 5-chlor-2-metil-izotiazol-3-onas / 2-metilizotiazol-3-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.

Pavojingumo frazės

turinį išpilti (išmesti) į laikantis vietinių reikalavimų.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
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4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą
Naudojimas 1 - Paruoštas naudoti insekticidinis gelio masalas, skirtas tarakonams bei pilkiesiems
cukriniams žvyninukams kontroliuoti.
Produkto tipas
Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas
Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Insekticidas

Mokslinis pavadinimas: Periplaneta americana
Bendrinis pavadinimas: Amerikinis tarakonas
Vystymo stadija: Suaugėliai ir nimfos
Mokslinis pavadinimas: Blatta orientalis
Bendrinis pavadinimas: Rytietiškasis tarakonas
Vystymo stadija: Suaugėliai ir nimfos
Mokslinis pavadinimas: Blattella germanica
Bendrinis pavadinimas: Naminis prūsokas
Vystymo stadija: Suaugėliai ir nimfos
Mokslinis pavadinimas: Ctenolepisma longicaudatum
Bendrinis pavadinimas: Pilkieji cukriniai žvyninukai
Vystymo stadija: Mišraus amžiaus populiacija

vidaus

Naudojimo sritis
Paruoštas naudoti insekticidinis gelio masalas tarakonų nimfų ir suaugėlių kontrolei.
Skirta naudoti:
•
gyvenamosiose / buitinėse patalpose;
•
maisto tvarkymo / laikymo patalpose;
•
visuomeniniuose pastatuose;
•
gyvūnų laikymo vietose, t. y. zoologijos soduose, naminių gyvūnų
parduotuvėse, veislynuose, veterinarijos įstaigose, laboratorijose ir kt. (tik pastatuose,
pašarų tvarkymo ir laikymo patalpose, išskyrus arklides, gyvūnų aptvarus ir narvus, kur
laikomi gyvūnai).

Naudojimo metodas (-ai)

Naudojimo norma (-os) ir
dažnis

masalo naudojimas Produktas išskiriamas naudojant tinkamą švirkštą.

1–3 lašai x 0,1 g/m² - 0 Taikykite „Maxforce Platin“ lašais arba plonomis juostelėmis ant paviršių nustatytose
tikslinėse zonose. Dedamas kampuose, įtrūkimuose, plyšiuose ir tuštumose.
Pritaikykite dozę pagal zooparazitų paplitimo laipsnį ir rūšies tipą:
Vienas lašas = 0,1 g (maždaug 7 mm skersmens); 0,007 g (3 mm); 0,002 g (2 mm).
Arba padėkite vieną ploną juostelę, prilygstančią vienam lašui.
Prieš tarakonus:
Taikomoji dozė atsižvelgiant į zooparazitų paplitimo tankį* viename m²2
Mažas
Didelis
Mažas, pvz.,
Naminiai prūsokai
Vienas lašas x 0,1 g
Du lašai x 0,1 g
Didelis, pvz.,
Juodieji tarakonai arba amerikiniai tarakonai
Du lašai x 0,1 g
Trys lašai x 0,1 g
Gelio masalus palikti:
bent 14 dienų mažiems tarakonams,

10/11/2020

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ
SANTRAUKA

3

bent 4 savaites juodiesiems tarakonams,
bent 12 savaičių amerikiniams tarakonams.
Toks taikymas padės pasiekti geriausius rezultatus. Jei tarakonai vis dar matomi po
mėnesio, pakartokite priemonės taikymą.
Prieš pilkuosius cukrinius žvyninukus:
20 lašelių (maždaug 3 skersmens) arba 65 lašelius (maždaug 2 mm skersmens),
tai atitinka 0,1 g – 0,2 g viename m²2
Norint gauti geriausius rezultatus, gelio masalą reikia palikti bent 8 savaites. Jei pilkieji
cukriniai žvyninukai vis dar matomi po rekomenduojamo laiko intervalo, pakartokite
priemonės taikymą.

Priemonę taikykite ne dažniau kaip kartą per mėnesį.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga

Kasetė ir švirkštas, plastikiniai: PE, 10–30 g

Švirkštą galima pakartotinai uždaryti suteikiamu galiniu dangteliu (PP).

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos
žr. 5.1 ir 6 skyrius

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės
žr. 5.2 skyrių

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
žr. 5.3 skyrių

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
žr. 5.4 skyrių
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4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
žr. 5.5 skyrių

5. Bendrieji naudojimo nurodymai
5.1. Naudojimo instrukcijos
Produktas išskiriamas naudojant tinkamą gelio aplikatorių. Baigę jį naudoti, išimkite tuščią kasetę ir saugiai ją išmeskite. Jei
panaudota tik dalis kasetės, išimkite ją iš aplikatoriaus, užsandarinkite galiniu dangteliu ir laikykite pagal nurodymus.
Prieš pradėdami taikyti priemonę, tinkamai ištirkite ketinamą apdoroti zoną, kad nustatytumėte zooparazitų paplitimo vietas, pvz.,
naudodami spąstus ir (arba) aerozolius, ieškodami išmatų, išnarų, kiaušinėlių kevalų ir t. t.
Siekiant maksimalaus efektyvumo, produktą reikia dėti zooparazitų buvimo vietose ir pakeliui prie jų maisto šaltinių. Be to, iš
zooparazitų paplitimo vietos reikia pašalinti visus kitus maisto šaltinius (atliekas, maisto likučius ir t.t.), kad jie būtų skatinami vartoti
gelį.
Produktą ypač rekomenduojama naudoti vietose, kur negali būti naudojami įprasti insekticidai, pavyzdžiui, šalia elektros arba
elektroninių prietaisų.
Tose vietose, kur buvo nustatytas tarakonų paplitimas, rekomenduojama praplėsti produkto taikymo sritį ir padėti masalą šalia
esančiose vietose, siekiant sustiprinti kontrolę bei išvengti tolesnio paplitimo.
Produktą dėkite tikslingai (lašais arba plonomis juostelėmis) uždarose, sunkiai pasiekiamose vietose, pavyzdžiui, šalia kampų,
įtrūkimų ir plyšių. Venkite naudoti priemonę labai dulkėtose, drėgnose ar riebaluotose vietose.
Padėkite masalo vietose, kurios nėra prieinamos vaikams ar naminiams gyvūnams.
Negalima naudoti vietose, kuriose atliekamas drėgnas valymas.
Negalima naudoti tose vietose, kurios neseniai buvo apdorotos kitais insekticidais, arba maišyti masalo su kitais insekticidais.
Galima tikėtis labai greito poveikio tarakonų populiacijai. Negyvi tarakonai turėtų būti pastebimi per 24 valandas po priemonės
taikymo pradžios. Maksimalus kontrolės lygis pasiekiamas praėjus nuo šešių dienų iki 2 mėnesių po priemonės taikymo pradžios
priklausomai nuo zooparazitų paplitimo lygio ir kol ant paviršių yra gelio.
Jei zooparazitai yra labai paplitę, reguliariai (kartą per mėnesį) apžiūrėkite produkto taikymo vietas ir, esant būtinybei, padėkite
priemonės papildomai.
Naudojimas prieš pilkuosius cukrinius žvyninukus: padėkite daug mažų lašelių į tas vietas, kur pilkieji cukriniai žvyninukai slepiasi ir
gyvena. Šios vietos gali būti po grindimis / grindjuostėmis ar už jų, po medine apdaila ir pan.
Produktas neskirtas naudoti nuolat.
Negalima naudoti gyvūnų aptvaruose ir narvuose.
Senus masalus ir (arba) gelio likučius turi pašalinti profesionalus kenkėjų kontrolės operatorius.
PRIEŠ NAUDOJIMĄ ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE VISĄ INFORMACIJĄ.
INFORMUOKITE REGISTRACIJOS LIUDIJIMO TURĖTOJĄ, JEI TAIKYMAS NEVEIKSMINGAS.
NEGALIMA NAUDOTI ANT SUGERIANČIŲ PAVIRŠIŲ
NEDĖKITE PRODUKTO, KUR JĮ GALI PASIEKTI SAULĖS SPINDULIAI AR ŠILUMOS ŠALTINIAI (PVZ., NEDĖKITE PO
RADIOTORIAIS).
SAUGOKITE NUO VANDENS.

5.2. Rizikos valdymo priemonės
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• Venkite naudoti priemonę labai dulkėtose, drėgnose ar riebaluotose vietose. Negalima naudoti vietose, kuriose atliekamas drėgnas
valymas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į įtrūkimus ir plyšius bei kitas vietas, kuriose paprastai slepiasi vabzdžiai, taip pat į vietas,
esančias už mašinų, buitinės įrangos ar vamzdžių arba po jais. Produktą galima įdėti į tuštumas, ventiliacijos angas, liftų šachtas,
elektros ir elektroninius prietaisus ir kt. Neskirta naudoti arklidėse, gyvūnų aptvaruose ar narvuose.
Nerekomenduojama naudoti vabzdžiais mintančių paukščių ir roplių laikymo patalpose.
• Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Dirbdami su produktu, mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.
• Venkite kontakto su oda.
• Prieš valgį ir panaudoję produktą plaukite rankas ir paveiktą odą.
• Nedėkite tiesiai ant paviršių, ant kurių laikomas, ruošiamas ar valgomas maistas arba gyvūnų pašaras.
• Naudokite tik vaikams ir gyvūnams nepasiekiamose vietose.
• Nemėginkite atidaryti ar pripildyti kasečių.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos
instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką
Bendras patarimas:
Jei išsiliejo didelis kiekis, taikomi šie patarimai. Nebūkite pavojingoje zonoje. Paguldykite ir transportuokite nukentėjusį asmenį
stabilioje padėtyje (paguldę jį ant šono). Nedelsdami nurenkite užterštus
drabužius ir saugiai juos išmeskite. Jei reikia, nuvežkite paveiktą asmenį į sveikatos priežiūros centrą ir, jei įmanoma, kartu
pristatykite pakuotę ar etiketę.
NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS!
Patekus ant odos: Gerai nuplaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens, po to nuskalaukite vandeniu. Jei susidaro ir išlieka odos
sudirginimas, kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis: Nedelsdami praplaukite akis ir už vokų dideliu drungno vandens kiekiu. Toliau praplaukite mažiausiai 5 minutes.
Nepamirškite išimti kontaktinių lęšių, jei juos nešiojate. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją
Nurijus: Skalaukite burną vandeniu. Skambinkite į apsinuodijimų centrą. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją, jei atsirado simptomų ir
(arba) jei prarijote didelį kiekį. Jei asmuo nebuvo praradęs sąmonės, duokite jam nedidelį kiekį vandens atsigerti. Netekus sąmonės,
paguldykite nukentėjusįjį stabiliai ant šono ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros personalui: Gydymą ir priežiūrą užtikrinti atsižvelgiant į simptomus.
KREIPDAMIESI Į VIETOS APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS CENTRĄ ARBA GYDYTOJĄ, TURĖKITE SU SAVIMI PAKUOTĘ AR
ETIKETĘ.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos
Neišmeskite nepanaudoto produkto į vandens telkinius, vamzdžius (kriauklę, tualetą ir pan.) ar kanalizaciją ir neišpilkite jo ant
žemės.

Turinį / talpyklą išmesti laikantis taikomų atliekų tvakymo reikalavimų.
Gelio likučius galima pašalinti, nuvalant juos kempinėle arba drėgna šluoste, suvilgyta 5 % natrio chlorido tirpalu. Panaudotas
medžiagas (kempines, šluostes ir pan.) reikia pašalinti kaip kietas atliekas.
Sukietėjusį gelį galima nuimti mentele ir pašalinti kaip kietas atliekas.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Neleiskite užšalti.
Saugokite nuo saulės spindulių.
Tinka naudoti: iki 24 mėnesių.

6. Kita informacija
Informacija. Produktas gali nudažyti kai kurias jautrias medžiagas, pvz., tekstilę. Jei kyla abejonių, pirmiausia taikykite mažame,
nepastebimame plote.
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Naudojant produktą, reikia atsižvelgti į tai, kad vabzdžiai gali tapti atsparūs klotianidinui. Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo,
galima naudoti šias priemones:
• Naudoti integruotas kontrolės priemones, pavyzdžiui, kombinuoti chemines ir fizines kontrolės priemones bei laikytis higienos
taisyklių, atsižvelgiant į vietos sąlygas (klimato sąlygas, tikslinius organizmus, naudojimo sąlygas ir pan.).
• Visada laikytis ant produkto etiketės pateiktos naudojimo instrukcijos dėl taikymo ir dozavimo.
• Produktų, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, naudojimą keisti kitais veikiančiais kontrolės būdais.
• „Maxforce Platin“ produktą rekomenduojama naudoti pagal integruotą kontrolės programą.
• Būtina reguliariai tikrinti efektyvumą, siekiant užtikrinti, kad neišsivystytų zooparazitų atsparumas, bei išvengti jų pakartotinio
paplitimo rizikos.
• Tais atvejais, kai buvo pateikta naudojimo instrukcija, tačiau, nepaisant to, išsivystė atsparumas, reikia vengti keisti šį produktą į jį
panašiais produktais, ypač neonikitinoidais.
• Esant atsparumo įrodymams, būtina taikyti visas priemones, siekiant išnaikinti paplitusią populiaciją. Pavyzdžiui,
rekomenduojama naudoti iš karto tiek cheminius, tiek mechaninius kontrolės metodus.
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