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Hallinnollisia tietoja

1.1. Valmisteen kauppanimet
COOPER MUURAHAISRASIA
Muurahaisrasia
Muurahainen-syöttitölkki
Pest Stop Muurahaissyötti
Biltema Muurahaisrasia

1.2. Luvanhaltija
Nimi

terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH

Osoite

Rosenweg 2 - 4 86641 Rain am Lech Saksa

Luvanhaltijan nimi ja osoite

Lupanumero
FI-2017-0017, FI-2017-0018, FI-2017-0019, FI-2019-0009, FI-2020-0001

R4BP-viitenumero

FI-0017588-0000

Luvan myöntämispäivä

07/07/2017

Luvan voimassaolon
päättymispäivä

07/07/2027

1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)

Valmistajan nimi

terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH

Valmistajan osoite

Rosenweg 2 - 4 86641 Rain am Lech Saksa

Valmistuspaikkojen sijainti

Rosenweg 2 - 4 86641 Rain am Lech Saksa
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1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine

59 - 1R-trans-fenotriini

Valmistajan nimi

Sumitomo Chemical (UK) PLC

Valmistajan osoite

77-85 Fulham Palace Road W6 8JA London Yhdistynyt kuningaskunta

Valmistuspaikkojen sijainti

Sumitomo Chemical (UK) PLC W6 8JA London Yhdistynyt kuningaskunta

2. Valmisteen koostumus ja formulaatio

2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta
Yleisnimi

IUPAC-nimi

Käyttötarkoitus CAS-numero

EY-numero

Pitoisuus (%)

1R-trans-fenotriini

3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-2,2-dimethyl- 3(2-methylprop-1enyl)cyclopropanecarbox

Tehoaine

247-431-2

0.1

26046-85-5

2.2. Valmistetyyppi
RB - Syötti (käyttövalmis)

3. Vaara- ja turvalausekkeet

Vaaralausekkeet

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Säilytä lasten ulottumattomissa.
Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.
Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
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JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:Hakeudu lääkäriin.
Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt

4.1 Käytön kuvaus
Käyttö 1 - Käyttö syöttinä syöttiasemassa
Valmisteryhmä(t)
Tarvittaessa tarkka kuvaus
hyväksytystä käytöstä
Kohde-eliöt (myös
kehitysvaihe)

PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät
valmisteet
Hyönteismyrkky muurahaisten torjuntaan talossa ja terasseilla.

Lasius nigers-Musta puutarhamuurahainenaikuiset ja nymfit
Lasius emarginatus-Musta muurahainenaikuiset ja nymfit
Tetramorium caespitum-Nummimuurahainenaikuiset ja nymfit
Tapinoma erraticum-Tapinoma-muurahainenaikuiset ja nymfit
Linepithema humile-Argentiinan muurahainenaikuiset ja nymfit
Monomorium pharaonis-Faaraomuurahainenaikuiset ja nymfit

sisäkäyttö

Käyttöalue
ulkokäyttö
Talossa ja terasseilla.

Annostelutapa/-tavat

Käyttömäärä ja -taajuus
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Käyttö syöttinä syöttiasemassa Tuote on käyttövalmis tahnaksi formuloitu hyönteismyrkky. Se leviää käyttöalueella
syöttiasemasta, joka sisältää tehoaineena 0,1 painoprosenttia (1 g/l) 1R-transfenotriinia (2 g 1R-trans-fenotriinia syöttiasemaa kohti).
Tuote on hyönteismyrkky, joka on tarkoitettu muurahaisten torjuntaan käytettäväksi
talossa ja terasseilla.
Tuote on valmis syöttilaatikko, joka tulee asettaa lähelle muurahaisten pesää tai
polkuja. Syöttilaatikko on suojattava kosteudelta ja sateelta.

Yksi syöttilaatikko (2 g biosidivalmistetta) pesää kohti ja enintään yksi syöttilaatikko per
7,5 m2. - Ei laimennusta. Yksi syöttilaatikko pesää kohti. Koko pesän voidaan olettaa tuhoutuvan 2–4 viikon
kuluessa.
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Käyttäjäryhmä(t)

kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)

Pakkauskoot ja
pakkausmateriaali

Valkoinen, päältä auki kierrettävä suurtiheyksisestä polyeteenistä valmistettu
syöttiasema, joka sisältää 2 g biosidivalmistetta.
Kestävästä polystyreenistä valmistettu musta lämpömuovattu syöttilaatikko, joka
sisältää 2 g biosidivalmistetta.
Vihreä, päältä auki kierrettävä polypropeenista ja homopolymeeristä valmistettu
syöttiasema, joka sisältää 2 g biosidivalmistetta.

4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Katso lisätietoja kohdasta 5.1.

4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Katso lisätietoja kohdasta 5.2.

4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista
ja ympäristönsuojeluohjeista
Katso lisätietoja kohdasta 5.3.

4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet
Katso lisätietoja kohdasta 5.4.

4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa
Katso lisätietoja kohdasta 5.5.

5. Yleiset käyttöohjeet
5.1. Käyttöohjeet
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Tuote on syöttilaatikon sisällä oleva syöttitahna, joka tappaa muurahaisia talossa ja terasseilla. Tuote sisältää houkutussyötin
aktiivisen ainesosan kanssa, jonka muurahaiset keräävät ja kuljettavat pesäänsä. Syötin keräämistä voidaan tehostaa poistamalla
syöttilaatikon ympäriltä kaikki muut ravintolähteet.

• Tuote on pakattu kahteen erityyppiseen syöttilaatikkoon, lämpömuovattuun asemaan ja päältä auki kierrettävään asemaan.
Lämpömuovattu syöttilaatikko avataan murtamalla se irti pidikkeestä. Tämän jälkeen muurahaiset pääsevät syöttilaatikkoon. Asema
avataan kiertämällä syöttilaatikon yläosaa niin paljon vasemmalle kuin mahdollista.
• Aseta syöttiasema alueelle, joka on suojassa kosteudelta ja sateelta sekä lähellä pesää tai muurahaisten polkua.
• Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai lähelle muita lämmönlähteitä (esim. lämpöpatterin alle).
• Aseta syöttilaatikko vain kovalle pinnalle.
• Kuolleita muurahaisia ei näy kuin muutamia tai ei lainkaan, koska torjunta-aineen vaikutus alkaa vasta muurahaispesässä.
• Aseta syöttiasema torjunta-alueelle vähintään 8–14 vuorokauden ajaksi. Poista asema, kun muurahaisia ei enää näy. Vaihda
syöttilaatikko, jos se on tyhjä ja muurahaisia näky edelleen. Asema suljetaan kiertämällä syöttilaatikon yläosaa niin paljon oikealle
kuin mahdollista.
Käyttäjän tulisi ilmoittaa suoraan rekisteröinnin haltijalle mahdollisen resistenssin kehittymisestä, mikäli käsittely on tehoton.

5.2. Riskinhallintatoimet
• Tuote on suojattava kosteudelta ja sateelta.
• Valmistetta, sen jäämiä, tyhjiä säiliöitä tai pakkausmateriaaleja ei saa päästää viemäriin tai pintavesiin.
• Vältä tarpeetonta kosketusta tuotteen kanssa. Väärinkäyttö saattaa olla vahingollista terveydelle. Säilytä lasten ja
lemmikkieläinten ulottumattomissa.
• Vältä suoraa tai epäsuoraa kosketusta elintarvikkeisiin, rehuun ja juomiin.
• Älä käytä voimaa, kun avaat syöttiaseman.
• Hävitä kansallisten ja paikallisten määräysten mukaan.
• Älä käytä alkuperäispakkauksia tai tyhjiä säiliöitä uudelleen.

5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset
toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi
Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset: Ei tunnettuja haittavaikutuksia, kun tuotetta käytetään oikein ohjeiden mukaisesti.

Ensiapuohjeet:
Jos ainetta joutuu iholle: Pese ihokosketuksen jälkeen välittömästi runsaalla vedellä.
Jos ainetta joutuu silmiin: Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Huuhtele
myös silmäluomien alta. Jatka huuhtelua lämpimällä vedellä vähintään 15 minuuttia.
Jos ainetta on nielty: Hakeudu välittömästi lääkäriin ja näytä tämä pakkaus tai etiketti.

Tiedot välittömästi tarvittavista hoitotoimenpiteistä ja erityishoidosta: Oireenmukainen hoito.

Hätätoimenpiteet ympäristön suojelemiseksi ja ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä: Älä päästä tuotetta viemäriin, pintaveteen
tai pohjaveteen.

5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä
Hävittäminen tavallisten jätteiden mukana ei ole sallittua.
Hävitä kansallisten ja paikallisten määräysten mukaan.

5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa
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Varastointialueita ja –säiliöitä koskevat vaatimukset: Varastoi pakkaselta suojattuna.
Varastointiolosuhteita koskevat lisäohjeet: Pidä säiliö tiukasti suljettuna ja viileässä paikassa.
Yleiset varastointiohjeet: Säilytä etäällä ruoasta, juomista ja eläinten ruoasta.
Biosidivalmisteen käyttöikä: kaksi vuotta 20 °C lämpötilassa.
Varastointilämpötila: 0–30 °C.

6. Muut tiedot
Lupanumerot Suomessa:
Cooper Muurahaisrasia FI-2017-0017
Muurahaisrasia FI-2017-0018
Muurahainen-syöttitölkki FI-2017-0019
Pest Stop Muurahaissyötti FI-2019-0009
Biltema Muurahaisrasia FI-2020-0001
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