QUICK BAYT WG10 / Куик Байт ВГ10
Номер на издаденото разрешение за предоставяне на пазара: 2236-1/17.10.2017г.
Лице, което предоставя на пазара:
“БАЙЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД
София 1510, ул. ”Резбарска” 5
Тел.: 02/ 4247 229
Фирма-производител:
Bayer S.A.S.
16, rue Jean-Marie Leclair, CS 90106,
69266 Lyon Cedex 09,
France
Активни вещества:
Имидаклоприд – 9.99 %
Цис-трикоз-9-ен (мускалур) – 0.085 %
Област на приложение: инсектицид за контрол на летящи насекоми (мухи). Само за употреба на
закрито.
Главна група: 3 (Контрол на вредители).
Продуктов тип: 18 (Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи).
Категория на потребители: професионална.
Пиктограми за опасност:

ВНИМАНИЕ
Предупреждения за опасност:
H410

Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:
Р273
Да се избягва изпускане в околната среда.
P391
Съберете разлятото.
P501
Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.
За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за
употреба!
Вид на биоцидния препарат: вододиспергируеми гранули (WG).
Начин на употреба:
Биоцидът е концентрат, от който се приготвя гъст работен разтвор. Прилага се с помощта на четка за
боя или валяк. Разтворът се нанася като ленти или петна върху парчета плоскости (дървесина,
шперплат, листове от картон и др.) или плат, които се окачват или прикрепят на места, където се събират
мухи. Тези области могат да бъдат стени, върху повърхности на колони и около прозорци или други
конструкции. Обработените повърхности трябва да са разпределени в оборите, така че да покриват
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общо около 2 m² за площ от 100 m². Може да се прилага в присъствието на животни, при условие че
нямат контакт с боята.
Доза на приложение:
За под с площ от 100 m 2, смесете 250 g примамка с до 200 ml топла вода и приложете върху 2 m 2 от
определена за обработка повърхност, на носител, като например картонени листове.
Интервал между обработките:
Повторно прилагане може да настъпи след минимум 28 дни, но не трябва да се повтаря повече от 5 пъти
в рамките на 12-месечен период. Ако се налага по нататъшно третиране след 4-седмичния период,
трябва са се използва продукт с различен начин на действие.
Специфични инструкции за употреба:
Когато се окачват третираните повърхности, трябва да се внимава да се използват само места, които
са извън обсега на животни, отглеждани за производство на храни и където хранителните продукти няма
да бъдат замърсени.
Quick Bayt WG10 не е подходящ за третиране на тор.
Quick Bayt WG10 може да осигури дълготраен контрол на мухите в ситуации на селскостопанска хигиена.
Най-добър ефект ще бъде постигнат, ако лечението се допълва от добра хигиенна практика и по
възможност, заедно с приложение на ларвицид.
Оборудването, използвано във връзка с боядисване (например четки, валяк), не трябва да се почиства
след употреба. Всяко замърсено оборудване може да бъде повторно използвано без почистване (ако е
възможно) и винаги да се изхвърля безопасно съгласно местните разпоредби (без изхвърляне в
отпадъчните води).
Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби
Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, по време на работа с продукта.
Носете подходящо защитно облекло (покрити комбинезони) и подходящи защитни ръкавици, когато
нанасяте продукта или когато боравите със замърсени повърхности.
ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЕКОМЕРНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО.
Не прилагайте продукта или третирани изделия (напр. подложки, парчета дървесина, листове от картон
или плат) в зони, които са обект на измиване / потапяне.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ на места, където могат да се замърсят храна, фураж или вода.
Не прилагайте биоцида директно върху повърхности (напр. стени) в сградата.
Не почиствайте третираната област (картони и др.)
Отстранете всички парчета дървесина, листове от картон, тапицерии и тъкани, третирани с препарата
по време на почистване почистване и/или дезинфекциране на оборите/приюти за животни.
ПРЕДОТВРАТЕТЕ ДОСТЪПА на деца и животни ДО ПРИМАМКАТА.
Когато окачвате третирани повърхности, трябва да се внимава да се използват само места, които са
извън обсега на животните, отглеждани за производство на храни и където няма да бъдат замърсени
хранителните продукти.
ИЗМИЙТЕ РЪЦЕТЕ И ИЗЛОЖЕНАТА КОЖА преди хранене и след употреба.
НЕ докосвайте обработените повърхности докато не изсъхнат.
НЕ се прилага директно върху добитък и домашни птици.
ОПАСНО ЗА ПЧЕЛИ.
За употреба само на закрито.
За етапа на смесване/зареждане и нанасяне, операторът трябва да носи дрехи за еднократна употреба
(например хартиени престилки, комбинезони), за да се избегнат емисиите в канализационната система
при измиване на замърсени дрехи.
Областта, където се извършва смесването/зареждането и прилагането върху картоните, трябва да бъде
покрита с пластмасов лист за еднократна употреба, за да се избегне замърсяване на съседните
повърхности и пода.
Оставете необработена част, за да може да хванете дървения материал/листове от картон. Не влизайте
в контакт с третираната зона.
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НЕ ОСВОБОЖДАВАЙТЕ отпадъчен продукт или промивни вода от обработващото оборудване в
канализацията.
Мерки за опазване на околната среда: Не допускайте попадането в повърхностни води, канализацията
и подпочвени води. Методи за почистване, ако продуктът попадне в почвата: Използвайте механично
оборудване за обработка. Почистете добре замърсените подове и предмети, спазвайки екологичните
разпоредби.
Мерки за първа помощ, в случай на инцидент:
Общи съвети: Излезте от опасната зона. Поставете и транспортирайте пострадалия в стабилна позиция
(легнал на една страна). Незабавно свалете замърсеното облекло и го изхвърлете безопасно. При
контакт с кожата: Измийте обилно с много сапун и вода. Ако симптомите продължават, обадете се на
лекар. При контакт с очите: Изплакнете незабавно с обилно количество вода, и под клепачите, в
продължение на поне 15 минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива, след първите 5 минути,
след което продължете да промивате. Потърсете медицинска помощ, ако раздразнението се развие и
продължава. При поглъщане: Изплакнете устата. Не давайте течности и не предизвиквайте повръщане.
Незабавно се обадете на лекар или Център по токсикология.
Телефон за спешни случаи: 02/ 9154 233, Национален токсикологичен информационен център,
УМБАЛСМ „Пирогов“, София.
Лечение - Лекувайте симптоматично.
Наблюдение - Дихателни и сърдечни функции.
Няма специален антидот.
Управление на резистентността:
Ако се изискват последователни обработки, за да се намалят популациите на мухи, производителят
препоръчва да се избягва непрекъснатото използване на Quick Bayt WG10 като самостоятелен агент за
контрол на мухите.
Вместо това, Quick Bayt WG10 трябва да се използва като един от компонентите на интегрирана
програма за борба с вредителите, включваща продукти от алтернативни химични класове, като
пиретроиди или органокарбамати, и ако е необходимо, използването на различен метод за контрол и
нехимични средства (напр. мрежи за насекоми, санитарни практики).
Quick Bayt WG10 може да осигури бърз и продължителен контрол на мухите (забележимо намаляване
на броя на мухите може да се наблюдава от 1-ви ден и контролът ще продължи до 8 седмици при
стандартни условия) в ситуации на селскостопанска хигиена и управление на отпадъците. За
максимален ефект, третирането трябва да се допълва от добра хигиенна практика.
Съхранение: Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се съхранява на
сухо, хладно и добре проветриво място. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Дръжте контейнерите
плътно затворени. Съхранявайте далеч от пряка слънчева светлина. Да се държи далеч от храна,
напитки и храни за животни. ДРЪЖТЕ НА БЕЗОПАСНО МЯСТО. ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.
Обезвреждане: Остатъците от приложения продукт (например празни опаковки, изчерпани картонени
плоскости, изтощени обработени подставки) и вода за измиване от обработващото оборудване трябва
да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
Отпадъците от биоцида като остатъчни количества и опаковки да се събират временно в специални
плътнозатварящи се и обозначени съдове, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение
по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците.
Транспорт: Да се спазват изискванията за отделните видове превози.
Номер на партида: вж опаковката.
Дата на производство: вж опаковката.
Срок на годност: 24 месеца от датата на производство.
Опаковка: Пластмасови бутилки (HDPE) от 750g.
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