Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο
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Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος
RAID ANT BAIT
Loxiran Μυρμηγκοπαγίδα

1.2. Κάτοχος άδειας
Επωνυμία

W. Neudorff GmbH KG

Διεύθυνση

An der Mühle 3 31860 Emmerthal Γερμανία

Επωνυμία και διεύθυνση του
κατόχου άδειας

Αριθμός άδειας
ΤΠ18-0128

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0007061-0000

Ημερομηνία έκδοσης της
άδειας

29/07/2014

Ημερομηνία λήξης της
άδειας

14/11/2023

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

W. Neudorff GmbH KG

Διεύθυνση του παρασκευαστή

An der Mühle 3 31860 Emmerthal Γερμανία

Τοποθεσία των
εγκαταστάσεων παραγωγής

An der Mühle 3 31860 Emmerthal Γερμανία

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

49 - Spinosad

Όνομα του παρασκευαστή

Dow AgroSciences

Διεύθυνση του παρασκευαστή

CPC2 CAPITAL PARK, FULBOURN CB21 5XE Cambridge Ηνωμένο Βασίλειο

Τοποθεσία των
εγκαταστάσεων παραγωγής

Harbor Beach, 305 North Huron Avenue 48441 Michigan Ηνωμένες Πολιτείες

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
(%)

Spinosad

Spinosad as a mixture of
50-95 % spinosyn A and
5-50 % spinosyn D.

168316-95-8

434-300-1

0.0166

κιτρικό οξύ

2-Hydroxy-1,2,3propanetricarboxylic acid

77-92-9

201-069-1

0.5

C(M)IT/MIT

Ενεργός Ουσία

5-chloro-2methylisothiazol-3(2H)one (C(M)IT) and 2methylisothiazol-3(2H)one (MIT) in ratio (3:1)

26172-55-4

0.002

2.2. Είδος τυποποίησης
RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Περιέχει ένα μείγμα από 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολι-3-όνη και 2-μεθυλο-2Ηισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

4. Εγκεκριμένες χρήσεις
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4.1 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 1 - Για τον έλεγχο του μαύρου μυρμηγκιού (Lasius niger)
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

Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση αποικιών του μαύρου μυρμηγκιού σε
κατοικημένους χώρους και γύρω περιοχές, όπως μπαλκόνια και βεράντες. Ετοιμόχρηστη
παγίδα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Οι παγίδες τοποθετούνται κοντά στη φωλιά ή
κατά μήκος της διαδρομής που συνήθως ακολουθούν τα μυρμήγκια. Απαιτούνται 3-4
εβδομάδες για τον πλήρη έλεγχο της προσβολής.
Lasius niger-Μαύρο μυρμήγκι-Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι
Κατοικημένοι εσωτερικοί χώροι, όπως σαλόνια και υπνοδωμάτια και σε βεράντες και
μπαλκόνια.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο προϊόν. Χρησιμοποιείται για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε
κατοικημένους χώρους και γύρω περιοχές, όπως μπαλκόνια και βεράντες, για την
καταπολέμηση του μαύρου μυρμηγκιού (Lasius niger) από επαγγελματίες και
ερασιτέχνες χρήστες.

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ετοιμόχρηστο
μεταλλικό κουτί. Τα κουτιά τοποθετούνται κοντά στη φωλιά ή κατά μήκος της διαδρομής
που συνήθως ακολουθούν τα μυρμήγκια. - 0 Μέγιστο 2 κουτιά-δολώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε θέση δόλωσης/
βεράντα ή μπαλκόνι ή εσωτερικό χώρο. Αντικαθιστάτε τα κουτιά-δολώματα κάθε 4
εβδομάδες, εάν χρειάζεται.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Ετοιμόχρηστο κουτί αλουμινίου (70/73/20.5 mm) που περιέχει σφουγγάρι εμποτισμένο
με 10 ml σκευάσματος.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
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4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
-

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

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
-

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

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
-

5. Γενικές οδηγίες χρήσης
5.1. Οδηγίες χρήσης
Τρυπήστε προσεκτικά το διάτρητο πεδίο στην πλευρά του κουτιού-δολώματος
με ένα αιχμηρό αντικείμενο (ψαλίδι, κατσαβίδι κλπ.), ώστε τα μυρμήγκια
να μπουν μέσα στην παγίδα από το άνοιγμα αυτό. Τοποθετήστε τις παγίδες κοντά στη φωλιά ή κατά μήκος της διαδρομής που
συνήθως ακολουθούν τα μυρμήγκια, δηλαδή κατά μήκος του τοίχου ή του σοβατεπί, στις γωνίες, κάτω από νεροχύτες, στα
ντουλάπια.
Να χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ σε περιοχές μη προσβάσιμες από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, να ελέγχετε τακτικά το δόλωμα και εφόσον χρειάζεται να αντικαθίστανται οι παγίδες κάθε
μήνα.
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου
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Μακριά από παιδιά.
Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε γύρω περιοχές, όπως μπαλκόνια και βεράντες, που δεν είναι πιθανό να βυθιστούν
ή να βραχούν, π.χ. προστατευμένο από βροχή, πλημμύρα και νερό.

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών
Πρώτες βοήθειες:
Γενικές συμβουλές:
- Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως και διαθέστε τα με ασφάλεια.
Σε περίπτωση εισπνοής, εξασφαλίστε καλό αερισμό του χώρου.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε γιατρό, εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

Συμβουλές για το γιατρό
Συμπτώματα: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο μέσο για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος.
- Μην απορρίπτετε το προϊόν χωρίς κανέναν έλεγχο στο περιβάλλον.
- Συλλέξτε με απορροφητικό υλικό (π.χ. άμμο, πριονίδι, γενικής χρήσης συνδετικό
υλικό).

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του
Προϊόντος
Μικρές ποσότητες του προϊόντος προερχόμενες από ιδιωτική χρήση πρέπει να εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.
Συσκευασία
Διαθέστε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν, τη συσκευασία του και άλλα απορρίμματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης
Απαιτήσεις για αποθήκευση και συσκευασίες:
- Μακριά από παιδιά.
- Διατηρείται μόνο στην αρχική του συσκευασία.
- Μην το αποθηκεύετε μαζί με ζωοτροφές.
- Μην το αποθηκεύετε μαζί με τρόφιμα.

Χρονική σταθερότητα: 3 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες
Η ετικέτα θα πρέπει να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες. Οι πληροφορίες σε εισαγωγικά θα πρέπει να αναγράφονται ακριβώς:

1) Στο κυρίως μέρος:
"Εντομοκτόνο
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως εντομοκτόνο εναντίον μυρμηγκιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους σε βεράντες και μπαλκόνια."
2) Στο πεδίο προσοχής:
"ΠΡΟΣΟΧΗ
Να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές μη προσβάσιμες από παιδιά, κατοικίδια ζώα και άγρια ζώα.
Μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αναφέρονται παρακάτω, μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την καταπολέμηση μυρμηγκιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε βεράντες
και μπαλκόνια.
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Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εξωτερικούς χώρους προστατευμένους από τη βροχή.
Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δωμάτια που καθαρίζονται με χρήση νερού.
Μακριά από παιδιά.
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Μη μολύνετε τρόφιμα και ζωοτροφές."
Όποιες πληροφορίες αφορούν τις πρώτες βοήθειες.
3) Στο πεδίο δήλωσης:
α) Το κείμενο "Εντομοκτόνο, Βιοκτόνο προϊόν Αριθμός έγκρισης ΤΠ18-0128. Η δραστική ουσία και το βιοκτόνο προϊόν είναι
εγκεκριμένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 528/2012 των βιοκτόνων προϊόντων."
β) Πληροφορίες για την μορφή του σκευάσματος: "Δολωματικός σταθμός"
γ) Το περιεχόμενο της δραστικής ουσίας σε ποσοστό κατά βάρος (% β/β) και γρ. / μονάδα
δ) Την φράση: "Περιέχει μείγμα από ισοθειαζολινόνες. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση."
ε) Να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να είναι μέγιστο 3 χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής. Η
ημερομηνία στην ετικέτα μπορεί να αναφέρεται στην ημερομηνία παρασκευής σε κάποιο άλλο μέρος της συσκευασίας.
στ) Να αναφέρεται ο αριθμός παρτίδας.
ι) Μέγεθος συσκευασίας σε γρ. / κουτί
ια) Ο κάτοχος της άδειας και η διεύθυνση του.
4) Οι οδηγίες:
Πληροφορίες για τον στόχο, το πεδίο εφαρμογής και την δοσολογία.
Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν σχετικά με τη διάθεση.
Το προϊόν πρέπει να ταξινομείται με την φράση ασφαλείας Ρ501: "Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους
δημοτικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων."
Επιπλέον, η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανόνα:
"Οι άδειες συσκευασίες και τα υπολείμματα μπορούν να διατεθούν ως απορρίμματα."
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