Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt

Produktnamn:

Produkttyp(er):

Godkännandenummer:

Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3):

Agita 10 WG

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

5469

SE-0019168-0000

Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter
1.1. Produktens handelsnamn
1.2. Innehavare av produktgodkännande
1.3. Tillverkare av biocidprodukter
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet
2. Produktens sammansättning och formulering
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten
2.2. Typ av formulering
3. Faro- och skyddsangivelser
4. Godkänd användning
4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning
4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder
4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta
4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika
4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten
5. Allmänna villkor för användning
5.1. Bruksanvisning
5.2. Riskbegränsande åtgärder
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden
6. Övrig information

1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6

Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn
Agita 10 WG

1.2. Innehavare av produktgodkännande
Namn och adress till
innehavaren av
produktgodkännandet

Namn

Elanco Animal Health Inc.

Adress

Mattenstrasse 24A 4058 Basel Schweiz

Godkännandenummer
5469

Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3)

SE-0019168-0000

Datum för godkännande

01/07/2018

Utgångsdatum för
godkännande

11/06/2028

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Kwizda Agro GmbH

Tillverkarens adress

Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1 2100 Leobendorf Österrike

Tillverkningsställe(n)

Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1 2100 Leobendorf Österrike

Tillverkarens namn

Schirm GmbH

Tillverkarens adress

Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Tyskland
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1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne

54 - Tiametoxam

Tillverkarens namn

Syngenta Crop Protection AG

Tillverkarens adress

Syngenta Crop Protection AG CH-4002 Basel Schweiz

Tillverkningsställe(n)

Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited Santa Monica Plant Corlim, Illhas 403110
Goa Indien
ESIM Chemicals GmbH St-Peter-Strasse 25 4020 Linz Österrike

Verksamt ämne

65 - Cis-trikos-9-en (Muscalure)

Tillverkarens namn

Denka International B.V.

Tillverkarens adress

Hanzeweg 1 3771 Barnveld Nederländerna

Tillverkningsställe(n)

Hanzeweg 1 3771 Barnveld Nederländerna

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten
Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Tiametoxam

thiamethoxam

Verksamt ämne

153719-23-4

428-650-4

10

Cis-trikos-9-en
(Muscalure)

cis-Tricos-9-ene; (Z)Tricos-9-ene

Verksamt ämne

27519-02-4

248-505-7

0.05
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2.2. Typ av formulering
WG - Vattendispergerbart granulat

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelse

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs etiketten före användning.
Undvik utsläpp till miljön.
Samla upp spill.
Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare.

4. Godkänd användning

4.1 Bruksanvisning
Användning 1 - Yrkesmässig användning (behörighetsklass 2)
Produkttyp
En exakt beskrivning av den
godkända användningen, om
det är relevant
Målorganism(er) (inklusive
utvecklingsstadium)

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

För bekämpning av adulta husflugor (Musca domestica ) i djurstallar.

Musca domestica-Husfluga-Adulta

Inomhus

Användningsområde
Agita 10 WG lämpar sig för bekämpning av adulta husflugor i djurstallar för bl.a.
fjäderfä, svin och nöt, i utrymmen för hantering eller förvar samt i andra utrymmen i
anslutning där bekämpning av husflugor behövs. Produkten ska användas på platser
där flugor vistas, bland annat fönsterbänkar, övre delar av väggar, skiljeväggar till bås
samt i gångar. Produkten ska endast appliceras på hängbara skivor.
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Appliceringsmetod

Hängbara skivor 100 g av produkten blandas i 80 ml vatten. Applicera blandningen (med pensel/roller)
på 10 stycken hängbara skivor (20 x 30 cm). Använd 10 stycken hängbara skivor per
80–120 m2 väggyta.
Appliceringen kan upprepas var 6:e vecka.
Det kan ta upp till 4 veckor innan produkten blir effektiv. Upprepa behandlingen av
området tidigast om 6 veckor.
Applicera på nytt om damm har täckt det behandlade området eller om insekter har
konsumerat den applicerade blandningen.

Appliceringshastighet och
frekvens

100 g av produkten blandas i 80 ml vatten. Applicera blandningen på tio stycken
hängbara skivor (20 x 30 cm). Använd 10 hängbara skivor per 80–120 m2 väggyta. Blanda 100 g av produkten i 80 ml vatten. Appliceringen kan vid behov upprepas var 6:e vecka.
Det kan ta upp till 4 veckor innan produkten blir effektiv. Upprepa behandlingen tidigast
om 6 veckor.
Applicera på nytt om damm har täckt det behandlade området eller om insekter har
konsumerat den applicerade produkten.

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och
förpackningsmaterial

HDPE-burk, 100 g – 5 kg
Laminerade påsar (PET/Alu/PET/PE): 25 x 20 g påsar förpackade i kartong

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning
Läs etiketten och produktinformationen före användning.
Produkten innehåller tiametoxam som är giftigt för bin.
Endast för yrkesmässig användning.
Endast för användning inomhus.
Hålls åtskilt från mat och dryck samt foder.
Avlägsna ej skyddad mat och foder före applicering
Applicera utom räckhåll för barn och djur.
Blanda Agita 10 WG i lämplig mängd ljummet vatten i en separat behållare och rör om. Använd en behållare vars volym är en
tredjedel större än den vattenmängd som ska tillsättas och vänta tills skumbildning har upphört innan applicering sker med
pensel/roller.
Produkten får endast appliceras på hängbara skivor.
Applicera endast på icke-absorberande hängbara skivor som sedan fästs på väggar eller tak på ställen där flugor föredrar att vistas.
Applicera inte produkten direkt på byggnadens ytor (såsom väggar).
Personen som blandar och applicerar produkten måste använda engångskläder (såsom skyddsdräkt, förkläde, overall av papper) för
att undvika utsläpp till avloppsystemet vid tvätt av kontaminerade kläder.
Tvätta händerna och exponerad hud omedelbart efter hantering av produkten.
Området som används för tillblandning och applicering på skivor måste täckas med plastskydd för engångsbruk för att undvika
kontaminering av intilliggande ytor och golv.
Rengör inte det behandlade området.

18/11/2018

PRODUKTRESUMÉ

4

Avlägsna samtliga skivor som hängts upp och som är behandlade med denna biocidprodukt före städning och/eller
desinfektionsåtgärder.
Utrustning som använts i samband med appliceringen (såsom penslar, rollers, hängbara skivor) får inte rengöras efter användning.
All kontaminerad utrustning kan(om möjligt) återanvändas utan rengöring och ska sedan alltid kasseras på ett säkert sätt enligt
lokala föreskrifter (inga utsläpp till avloppsvatten).
Produkten bör användas i kombination med larvdödande medel samt alterneras med en produkt med annan verkningsmekanism
som också är avsedd för bekämpning av adulta stadier. Om detta inte har någon effekt ska innehavaren av produktgodkännandet
informeras.
Det kan ta upp till 4 veckor innan produkten blir effektiv. Upprepa behandlingen tidigast om 6 veckor.

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder
Se bruksanvisning specifik för denna användning.

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller
indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda
miljön
Se till att sjukvårdspersonal vet vilka ämnen det är fråga om och vidtar skyddsåtgärder för att skydda sig. Flytta den drabbade
personen utanför det farliga området till ett välventilerat utrymme eller frisk luft och skydda honom/henne mot nedkylning.
Inandning: Sök frisk luft. Kontakta läkare om symtom utvecklas eller om de inte går över.
Hud: Tvätta huden omedelbart med tvål och stora mängder vatten. Sök läkarvård om irritation utvecklas eller om den inte går över.
Ta av nedsmutsade kläder och skor.
Ögonen: Skölj med vatten i flera minuter. Sök läkarvård om irritation utvecklas eller om den inte går över.
Förtäring: Skölj munnen. Sök läkarvård om symtom uppkommer. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa förpackningen eller
etiketten.
Information till läkare: Ingen antidot tillgänglig. Ge symtomatisk behandling.
Vid oavsiktligt utsläpp förhindra spridning av materialet om detta kan göras riskfritt. Gräv ett skyddsdike på tillräckligt avstånd för
senare bortskaffningsåtgärder. Efter att produkten avlägsnats, skölj området med vatten.

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är
specifika för denna användning
Bortskaffa genom förbränning i en avfallsförbränningsugn avsedd för kemikalier hos godkänd avfallsmottagare.
Resterna av den applicerade produkten, vatten som använts för tvätt av utrustning samt annat avfall (såsom tomma förpackningar
och kartonger) ska kasseras enligt lokala avfallsföreskrifter.
Släpp inte ut avfallsmaterial eller vatten som använts för tvätt av utrustning till avloppet.

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för
produkten vid normala lagringsförhållanden
Godkänd hållbarhetstid: 2 år.
Förvaras endast i originalbehållaren.
Behållaren ska vara väl tillsluten.
Skyddas från ljus och fukt.
Förvaras vid högst 25 °C.

5. Allmänna villkor för användning
5.1. Bruksanvisning
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Se 4.1.1

5.2. Riskbegränsande åtgärder
Se 4.1.2

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för
första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön
Se 4.1.3

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Se 4.1.4

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala
lagringsförhållanden
Se 4.1.5

6. Övrig information
Följ upp potentiell resistensutveckling kontinuerligt. Etiketten ska innehålla följande information om relevanta strategier för
resistenshantering:
Denna produkt ska inte användas kontinuerligt för bekämpning av husflugor i djurstallar eftersom behandling kan misslyckas pga.
resistensutveckling mot insektsdödande medel.
Det verksamma ämnet i Agita 10 WG är tiametoxam som tillhör insektsdödande medel av klassen neonikotinoider vilket har en
annan verkningsmekanism än andra klasser av insektsdödande medel, såsom pyretroider och organofosfater.
Eftersom produkten appliceras på hängbara skivor innebär det att största delen av djurstallet inte behandlas vilket minskar
sannolikheten för en skadlig men icke-dödlig dos. För att minimera möjligheten till resistensutveckling i framtiden rekommenderas
ändå att Agita 10 WG inte används kontinuerligt som enda medel för bekämpning av flugor.
Agita 10 WG ska användas som en del av ett integrerat program för bekämpning av skadedjur som innefattar produkter från andra
kemiska klasser samt icke-kemiska åtgärder (såsom flugnät och hygienåtgärder).
Giftigt för bin.
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