Maxforce Quantum
Insekticidní nástraha ve formě řídké pasty pro profesionální použití určená k hubení mravenců.
Účinná látka: Imidakloprid (EC 428-040-8)
0,3 g/ kg
Číslo povolení: CZ-0011587-0000
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

VAROVÁNÍ
Držitel povolení/Dodavatel: Bayer s.r.o., Siemensova 2717/ 4, 155 00 Praha 5, tel. 266101111
Výrobce: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Francie

Návod k použití
Způsob účinku
Přípravek je určen k hubení mravence obecného a mravence faraona. Působí však i na další druhy mravenců,
které přijímají potravu na bázi cukru.
Nástraha je přijímána dospělci (dělnicemi) jako potrava a rovněž je zanášena do hnízd, kde působí i na další
členy kolonie (larvy a královny). První příznaky působení u mravenců faraonů jsou viditelné již za 7 dní, ale
k úplné likvidaci kolonie dojde za 2-4 týdny v závislosti na velikosti populace. Nástraha zůstává účinná po dobu
minimálně 12 týdnů. U mravence obecného a příbuzných druhů jsou první účinky patrné po 3 dnech, k úplné
likvidaci kolonie dojde v závislosti na velikosti za 7-14 dní. Ve venkovním prostředí je nástraha účinná 7-10 dní.
Povolená použití
V budovách - průmyslové a komerční objekty (zejména potravinářské provozy), obytné prostory (kuchyně,
pokoje, sklepy), veřejné objekty (nemocnice, hotely, pečovatelská zařízení apod.).
V okolí budov – terasy, chodníky, vydlážděné plochy, vstupy do přístřešků a garáží apod.
Přípravek se nesmí aplikovat do půdy, trávníků, květinových záhonů a květináčů.
Před aplikací sejměte krytku a vložte tubu do speciálního aplikátoru. Nástraha se vykládá na místa výskytu
mravenců – v budovách na cestičky mravenců, v okolí budov do spár a štěrbin, případně přímo do vstupů hnízd.
Při použití je třeba se vyhnout místům, která jsou prašná, mastná nebo vlhká. Při aplikaci v okolí budov chraňte
nástrahu před včelami (pro včely je nebezpečný) a vlivem počasí přikrytím např. květináčem nebo dlaždicí, ale
tak aby byl zajištěn přístup mravenců. Neaplikujte na pevné povrchy, půdu a v blízkosti kanalizace, i když tam
jsou cestičky mravenců. Použijte pouze na místa chráněná před vodou, aby nedošlo při dešti ke splachu.
Dávkování
Uvnitř budov – 1 kapka o hmotnosti 0,2 g (průměr kapky cca 1 cm) /m2 ošetřované plochy nebo na 1
běžný metr cestiček mravenců.
Okolí budov – aplikujte jednotlivé kapky o hmotnosti 0,2 g do hnízd, spár a štěrbin. Celkem použijte cca 2
g přípravku na 1 hnízdo.
Vyloženou nástrahu je nutno pravidelně kontrolovat (po týdnu) a doplňovat podle potřeby. V případě, že nedojte
k úplné likvidaci během 1 aplikace, zásah opakujte. Přípravek se nesmí používat jako trvalá nástraha (aplikovat
pouze v případě výskytu mravenců). Nástrahu neaplikujte na místa, která se běžně umývají. Přípravek není
možné aplikovat na místa ošetřená chemickým postřikem nebo postřik aplikovat na nástrahu. Pachy
z chemických látek nástrahu znehodnotí, není atraktivní pro hmyz. Nástrahu aplikujte na vodorovné plochy, aby
nestékala. Po skončení práce, pokud není tuba prázdná, je třeba ji uzavřít krytkou a uskladnit dle pokynů pro
skladování. Nástrahu aplikujte tak, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu svitu nebo zdrojům tepla
(radiátor). V případě neúčinnosti informujte držitele povolení. Před použitím si vždy přečtěte návod k použití
(etiketu) a dodržujte uvedené instrukce.

Opatření ke zmírnění rizika
Při práci používejte ochranný oděv (typ 6), gumové rukavice (min. tloušťka 0,4 mm dle ČSN EN 374) a
ochranné brýle (dle ČSN EN 166).
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Zabraňte nadměrné kontaminaci pracovního oděvu. Nepoužívejte v místech, kde by mohlo dojít ke kontaminaci
potravin, krmiva nebo vody. Zabraňte v přístupu k nástrahám dětem a zvířatům. Po použití přípravku a před
jídlem si důkladně umyjte ruce a exponovanou pokožku. Přípravek je nebezpečný pro včely. Chraňte před
včelami a vlivem počasí přikrytím nástrahy např. květináčem nebo dlaždicí, tak aby byl zajištěn přístup
mravenců k nástraze. Neaplikujte na pevné povrchy a půdu a v blízkosti kanalizace, i když tam jsou stezky
mravenců. Jestliže je ošetřovaná plocha spojená s odvodem dešťové vody nebo kanalizace, použijte pouze na
místa mimo dosah vody - chráněná před deštěm. Ošetřené místa chraňte před úklidem a nečistěte.
Pokyny pro první pomoc a naléhavé případy:
Všeobecné pokyny: Opusťte kontaminovaný prostor. V případě bezvědomí uložte postiženého do stabilizované
polohy a ihned přivolejte lékařskou pomoc.
Při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékařskou pomoc pokud se projeví obtíže a nebo
bylo polknuto větší množství. V případě bezvědomí uložte postiženého ve stabilizované poloze a ihned
vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte nic jíst ani pít. Uchovejte obal přípravku
s etiketou.
Při zasažení očí: vyplachujte oči proudem čisté vody min. 15 minut. Po 5 min. vyjměte kontaktní čočky, pokud
jsou používány a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařské ošetření, pokud podráždění přetrvává.
Při zasažení pokožky: Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Postižená místa omyjte teplou vodou a mýdlem.
Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře.
Případné otravy je možno konzultovat s toxikologickým střediskem, Na bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.:
294919293 nebo 224 915 402.
Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu
Zamezte kontaminaci povrchových a spodních vod přípravkem nebo jeho obalem.
Prázdné obaly (tuby) po znehodnocení nebo případné zbytky přípravku předejte oprávněné osobě k odstranění
Skladování:
Skladujte v originálních uzavřených obalech v suchých, chladných, uzavřených skladech. Uskladnění a transport
provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních a chemických látek a jejich obalů. Nevystavujte
teplotám nad 40oC. Chraňte před mrazem a zdroji zapálení. Doba použitelnosti 3 roky od data výroby.
.
Hmotnost:
4 x 30 g (PP/PE tuby)
Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu

