MAXFORCE QUANTUM
Номер на разрешение от МЗ за предоставяне на пазара: 2360-1/03.05.2018г.
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 – 0.03 g / 100 g
Област на приложение: Инсектицид под формата на примамки за контрол на мравки на закрито в
домакинството (кухни, всекидневни и мазета) и на открито по тераси, тротоари, вътрешни дворове,
навеси и гаражи, около сгради.
За контрол на Tapinoma melancephalum и Monomorium pharaonic – употреба само на закрито.
Главна група: 3 (Контрол на вредители).
Продуктов тип: 18 (Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи).
Категория на потребители: професионална.

ВНИМАНИЕ
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Р391 Съберете разлятото.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.
Вид на биоцида: гел.
Начин на употреба:
Биоцидът е готов за употреба гел. Прилага се директно в гнездата и по пътеките на движение на
мравките.
Тубата се отваря и се изстискват малки капки от примамката с диаметър около 1 cm (200 mg) всяка. След
употреба тубата да се затвори добре.
Продуктът се дозира с помощта на подходящ гел апликатор. След като третирането приключи, празния
патрон се отстранява и се изхвърля безопасно. Ако патронът е използван само частично се изважда от
апликатора, запечатва се с капачката и се съхранява според указанията.
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Доза на приложение:
Максимум 1 точка от 200 mg за квадратен метър или максимум 1 точка от 200 mg за линеен метър от
пътечката на мравките.
За третиране на мравуняци: инжектират се 2 g гел равняващи се на 10 точки директно върху входа на
мравуняка.
При употреба на закрито биоцидът се нанася по протежение на пътеките на мравките. Да се използва
само на места недостъпни за деца и домашни любимци. Да не се обработват повърхности, които имат
контакт с храни и където може да бъдат замърсени храна, фуражи или вода.
При обработка на открито биоцидът се нанася само в пукнатини и цепнатини или директно във
входовете на мравуняците. Да не се използва върху почва, тревни площи или цветни лехи. Ако гнездото
е на павирани почви (настилка от камъни, бетон и др.) продуктът може да се постави директно върху
входа на мравуняка.
Опасен за пчелите. Примамката може да се защити от пчелите и атмосферните условия чрез покриване,
например със саксия или плочка, така че мравките все още да имат достъп до гела. Да не се нанася
върху твърди повърхности или гола почва, която се използва като трасе от мравките.
Когато се използва около сгради, да не се нанася близо до канализацията. Ако третираната зона е
свързана със система за събиране на дъждовна вода или с канализацията, биоцидът да се използва
само в зони, които са защитени от дъжд и наводняване.
Биоцидът да се прилага далеч от пряка слънчева светлина или източници на топлина (например да не
се поставя под радиатор).
Примамката се проверява веднъж седмично и ако е необходимо се подменя.
Да се информира притежателя на разрешението, ако третирането е неефективно.
Ако нападението продължава въпреки спазването на инструкциите на етикета, е необходимо да се
потърси специалист по контрол на вредителите.
Избягвайте непрекъсната употреба на продуктите.
Измийте ръцете и изложената кожа преди хранене и след употреба.
Мерки за първа помощ, в случай на инцидент:
Общи съвети: Поради естеството на продукта, няма вероятност от неговото разливане, когато се
съхранява в търговската му опаковка. Независимо от това обаче, ако е разпръснато значително
количество, трябва да се предприемат следните действия: Излезте от опасната зона. Поставете и
транспортирайте пострадалия в стабилна позиция (легнал на една страна). Незабавно свалете
замърсеното облекло и го изхвърлете безопасно.
При поглъщане: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на лекар или Център
по Токсикология.
При контакт с кожата: При контакт с кожата, незабавно измийте със сапун и много вода. Ако симптомите
продължат, консултирайте се с лекар.
При контакт с очите: Очите да се изплакнат незабавно обилно с вода, като се измива и под клепачите
в продължение на поне 15 минути. Контактните лещи (ако има такива) да се отстранят след първите 5
минути, а след това да се продължи изплакването на очите. Да се потърси медицинска помощ, ако
дразнене се засилва или не отшумява.
Бележки за лекаря: Лекувайте симптоматично. Да се следят респираторните и сърдечни функции. В
случай на поглъщане да се направи промивка на стомаха (само при поглъщане на значително
количество в рамките на първите 2 часа от поглъщането). Винаги се препоръчва обаче да се вземе
активен въглен и натриев сулфат.
Няма специфичен антидот.
Телефон за спешни случаи: 112 или 02/ 9154 233, Национален център по токсикология, УМБАЛСМ
„Пирогов“, София.
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Съхранение: Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да се съхранява на хладно, сухо и добре
проветриво място. Защитете от замръзване. Съхранявайте далеч от светлина.
Обезвреждане: Не замърсявайте водата с продукта или неговата опаковка. Този материал и неговата
опаковка трябва да се изхвърлят по безопасен начин. 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. Избягвайте разпръсването на разсипан материал и оттичането и контакт с почвата,
водните пътища и канализацията.
Не използвайте повторно контейнера.
Транспорт: Да се спазват изискванията за отделните видове превози.
Номер на партида: вж опаковката.
Дата на производство: вж опаковката.
Дата, на която изтича срока за годност: 36 месеца след датата на производство.
Опаковка: Пластмасови патрони/спринцовки (PP патрон с PE накрайник и бутало) от 30 g.
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