L1026842 1-23-17 SCP 01-00 (1-31-17)
ADVION FURNICI GEL 5x4X30 G - Leaflet
SU AGI 59661 - SCP 6704...

AGI 363998
Colors - PMS Black, 158, 356, 376,
PANTONE Process Cyan

L1026842 PPE 4074350

Deţinător autorizaţie: Syngenta Crop Protection, AG.
Producător: American Blending and Filling Laboratories, Inc. 1731, Lakeside Drive
Waukegan, Illinois, SUA.
Distribuitor: Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 73-81,
clădirea 3,
FRONT PANEL
etaj 4, Sector 1, Bucureşti, România, tel.: 021 528.12.00; tel. consiliere tehnică: 021
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528.12.77; tel. urgenţă: 021 529.25.77.
Substanţă activă: indoxacarb.
Denumire IUPAC: Metil(S)-7-clor-2,3,4a,5-tetrahidro-2-(metoxicarbonil-(4MAXIMUM TYPE AREA
trifluorometoxyfenil) carbamoul)indeno(1,2-e)(1,3,4)oxadiazină-4a-carboxilat.
Nr. CAS: 173584-44-6.
117.5mm x 146.1mm
Conţinut de substanţă activă: 0,05 % g/g indoxacarb.
Biocid
Tip formulare/tipul preparatului: Grupa principală:III, TP18-Momeli sub formă de gel/
Produs gata de a fi utilizat.
Certificatul Nr.: RO/2016/0177/MRA/UK-2011-0135; UK-2014-0135-0002.
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei, depozitat în condiţii normale.
Depozitare: Depozitarea se face în ambalajul original, într-un spaţiu încuiat, uscat,
fără temperaturi extreme. Temperatura de depozitare: 5° - 30°C.
Fraze de precauţie:
P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau
eticheta produsului.
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103: Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P391: Colectaţi scurgerile de produs.
P501: Eliminaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea
deşeurilor.
Informaţii suplimentare pentru protecţia sănătăţii umane:
EUH208: Conţine Indoxacarb. Risc de reacţie alergică.
PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA
UMANĂ ŞI MEDIU, A SE RESPECTA INSTRUCŢIUNILE
DE UTILIZARE (EUH401). PENTRU UTILIZARE NUMAI
CA BIOCID. A se utiliza numai de către profesionişti.
Citiţi instrucţiunile alăturate înainte de folosire. Citiţi toate
celelalte măsuri de siguranţă şi instrucţiuni de utilizare
înaintea folosirii produsului. Produs pentru controlul
furnicilor.

4 x 30 g

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Proprietăţi fizico-chimice: momeală gel, gata de utilizare de culoare transparentă.
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Produs destinat uzului profesional.
Dăunător

Doza

Furnici (Hymenoptera: Formicidae)
incluzând: furnicile negre sau de
grădină (Lasius niger), furnicile
faraon (Monomorium pharaonis),
furnicile argentiniene (Linepithema
humile), furnicile fantomă (Tapinoma
malenocephalum), Paratrechina
longicomis, Pheidole megacephala,
Myrmica rubra, Crematogaster spp.,
Tetramorium spp., Camponotus spp.

Domeniul de utilizare

- în interiorul locuinţelor
- în jurul locuinţelor
1-5 picături/ m²
Tratament la faţa locului, fisuri,
sau o dungă
crăpături, numai şi împrejurul
fină de
clădirilor industriale, birourilor,
5 cm/ punct de restaurantelor, şcolilor, spitalelor,
aplicare
depozitelor, hotelurilor, autobuzelor,
trenurilor, aeroporturi, zonelor şi
centrelor comerciale).

Doza de aplicare: aplicaţi cel puţin 1 picătură de gel pe m², până la 5 picături de gel pe m², sau
o bobiţă de până la 5 cm lungime în fiecarePAGE
punct de
2 aplicare.
Mărimea picăturilor este de 5 mm diametru şi 0,1 g greutate.
Picăturile cu diametrul de 1 cm, au o greutate de aproximativ 0,5 g.
TYPE
AREA aproximativ 0,4 g.
Momeala subţire de 5 cm lungimeMAXIMUM
şi 0,3 mm lăţime,
cântăreşte

117.5mm x 146.1mm

Recomandări de aplicare:
Produsul se aplică numai în zonele inaccesibile copiilor, animalelor de companie sau animalelor
neţintă.
Nu aplicaţi în zonele unde poate veni în contact cu hrana, furajele, instrumentele de bucătărie
sau suprafeţele unde se procesează hrana.
Nu aplicaţi în zonele unde care se curăţă frecvent.
Nu aplicaţi pe suprafeţe a căror temperatură depăşeşte 50°C, deoarece produsul se lichefiază
şi îşi pierde eficacitatea. Ca de exemplu dar nu limitat la părţi ale cuptoarelor, grill, hote,saună,
lămpi de căldură, friteuze, maşini de spălat vase, conducte de apă caldă.
Când se foloseşte afară asiguraţi-vă că este aplicat în locuri uscate şi că nu va fi spălat de
ploaie. Curăţaţi scurgerile sau produsul în exces la sfârşitul fiecărui tratament cu un şervet.
Eliminarea se face conform reglementărilor în vigoare.
Nu utilizaţi produsul în locurile unde păsările se hrănesc înainte de a le înlătura accesul acestora
din zona respectivă prin montarea de separatoare ca de exemplu garduri.
Acoperiţi momeala pentru a nu permite accesul animalelor ne-ţintă.
Momelile trebuie inspectate la fiecare 7-14 zile şi înlocuite dacă este nevoie.
Nu reutilizaţi ambalajul şi nu eliberaţi în mediu produsul biocid!
Măsuri de igienă şi protecţie a muncii:
A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. A se păstra departe de alimente şi hrană
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pentru animale. Se va evita tratarea zonelor care sunt uşor accesibile pentru animalele de
companie. Se vor curăţa în mod regulat echipamentul, spaţiul de lucru şi îmbrăcămintea. Nu
mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat
după manipularea produsului. A se păstra departe de hrană şi băuturi.
Protecţia ochilor: ochelari de protecţie prevăzuţi cu apărători laterale.
Protecţia mâinilor: mănuşi de protecţie.
Protecţia pielii şi a corpului: salopetă protectoare.
Protecţia respiraţiei: de regulă nu este necesară.
Nu există riscuri care necesită măsuri speciale de prim-ajutor.
Inhalare: se duce persoana la aer curat. Se administrează oxigen sau se face respiraţie
artificială. Se va consulta un medic dacă este nevoie. Nu este considerată drept cale potenţială
de expunere.
Contactul cu pielea: se scot imediat hainele contaminate şi încălţămintea. Se va spăla pielea cu
apă şi săpun. În cazul unei iritaţii a pielii sau a unor reacţii alergice, se va consulta un medic.
Spălaţi hainele contaminate înainte de refolosire.
Contactul cu ochii: se vor ţine ochii deschişi şi se va clăti încet şi uşor cu apă, timp de 15-20 min.
Dacă iritaţia persistă, se va consulta un medic specialist.
Ingerare: nu se vor provoca vărsături fără aviz medical. Se va clăti gura cu apă şi se beau 1-2
pahare cu apă. Se va consulta un medic dacă este nevoie.
Se va aplica tratament simptomatologic.
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Măsuri pentru protecţia mediului:
MAXIMUM
TYPE se
AREA
Riscuri pentru utilizarea produsului
biocid: produsul
aplică numai în zonele inaccesibile
animalelor neţintă. Nu utilizaţi produsul
în locurile
unde pasările se hrănesc înainte de a le
117.5mm
x 146.1mm
înlătura accesul acestora din zona respectivă prin montarea de separatoare ca de exemplu
garduri. Acoperiţi momeala pentru a nu permite accesul animalelor neţintă. Momelile trebuie
inspectate la fiecare 7-14 zile şi înlocuite dacă este nevoie. Nu reutilizaţi ambalajul şi nu eliminaţi
în mediu produsul biocid.
Măsuri în caz de deversări accidentale:
În cazul unei împrăştieri reduse se vor folosii şerveţele din textile sau hârtie şi se vor pune într-un
container corespunzător pentru a fi eliminate.
În cazul unor scurgeri importante se va absorbi cu un material inert (nisip, silicagel,liant pentru
acizi, liant universal, rumeguş). Se vor mătura , se vor aspira împrăştierile şi se vor colecta în
containere pentru a fi eliminate. Se vor înlătura urmele cu apă.
Măsuri de prevenire şi stingerea incendiilor:
Produsul nu menţine arderea, nu este exploziv. Se vor folosi metode de stingere adecvate
prin apă pulverizată, spumă, produse chimice uscate, dioxid de carbon. A nu utiliza jet de
apă puternic ( risc de contaminare). Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor
să nu contamineze apa de suprafaţă. Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost
contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare. Se va avea grijă ca
apa folosită la stingerea incendiilor să nu contamineze apa de suprafaţă sau pânza freatică.
Produsul nu se va aplica direct în apă sau pe zonele unde apa de suprafaţă este prezentă sau
în zonele inundabile mai jos de semnul corespunzător nivelului superior.
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Condiţii de manipulare, depozitare şi transport:
Produsul se depozitează în ambalajele originale,bine închise, ferit de lumină într-un loc uscat,
răcoros, bine ventilate. Produsul se va păstra în recipienţi bine închişi în locuri ventilate şi
răcoroase departe de razele solare directe, în locuri sigure, inaccesibile animalelor de companie
şi a altor animale care nu sunt specii ţintă, pentru a minimiza riscul de atingere sau ingerare.
Temperatura de depozitare este cuprinsa între 5° - 30° C.
Instrucţiuni pentru eliminarea în siguranţă pentru produsul biocid:
Momelile se vor îndepărta după încheierea tratamentului, urmând să fie eliminate conform
legislaţiei în vigoare. Eliminarea momelilor şi a cadavrelor de rozătoare se face prin incinerare,
în conformitate cu prevederile legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, de către operatorii
autorizaţi.
ATENŢIE: Nu se reutilizează ambalajul şi nu se elimină în mediu produsul biocid.
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei, păstrat în ambalaje originale,închise etanş în
condiţiile de depozitare menţionate mai sus.
Eliminarea ambalajelor goale:
Nu reumpleţi şi nu refolosiţi tubul cu momeală-gel; tuburile goale trebuie eliminate în condiţii
de siguranţă; eliminarea se face prin incinerare, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011
privind regimul deşeurilor, de către operatori autorizaţi.
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În atenţia utilizatorului: Respectând indicaţiile
prezentate,
produsul poate fi folosit în scopul
propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele daune
provocate de incorecta manipulare,
depozitare
sau AREA
utilizare a acestuia. Producătorul îşi
MAXIMUM
TYPE
declină orice responsabilitate faţă de
prejudiciile
datorate depozitării, manipulării sau utilizării
117.5mm
x 146.1mm
neconforme cu recomandările din această etichetă. Orice nerespectare a indicaţiilor de mai sus
va duce la diminuarea eficacităţii sau la un eşec total.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Centrul de Informare Toxicologică,
Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti Syngenta Agro SRL, Bucureşti,
tel.: +(40 21) 528 12 00.
® Marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta
Ÿ 2017 Syngenta Crop Protection AG
În caz de urgenţă contactaţi:
Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77
sau
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia
Tel.: +44 1484 538 444 Fax: +44 1484 554 093
sau
Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti,
Tel: +40 21 3183620, interior 235 sau +40 21 318 36 06.
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DESCRIPTION:
Clamshell Insert

DRAWING SCALE:
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