Μέθοδος εφαρµογής:
Ετοιµόχρηστοι δολωµατικοί σταθµοί.
Δόση και συχνότητα εφαρµογής:
Τοποθετήστε 1 εώς 5 δολωµατικούς σταθµούς ανά 40
τετρ. µέτρα σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται τα
µυρµήγκια (προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη
δόση εφαρµογής 0.5 γρ. προϊόντος ανά τετραγωνικό
µέτρο). Οι δολωµατικοί σταθµοί µπορούν να
αντικαθίστανται το νωρίτερο µετά από 7 ηµέρες.
Οδηγίες χρήσης:
Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών
πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες
που παρέχονται σε αυτό.
Επιθεωρήστε τις περιοχές ώστε να προσδιοριστεί η
παρουσία των µυρµηγκιών και το επίπεδο προσβολής.
Τοποθετήστε τους δολωµατικούς σταθµούς σε περιοχές
όπου δραστηριοποιούνται τα µυρµήγκια ή σε µέρη που
υπάρχει ή είναι πιθανόν να υπάρξει προσβολή.
Εφαρµόστε απευθείας σε περιοχές που µπορούν να
αποτελέσουν εστίες προσβολής από µυρµήγκια
(ενδεικτικά αναφέρονται, χώροι κατοικίδιων ζώων,
αίθρια, πίσω από έπιπλα, κλπ).
Αποµακρύνετε από τους γύρω χώρους εναλλακτικές
τροφές που µπορεί να προκαλέσουν ανταγωνισµό µε
τους δολωµατικούς σταθµούς.
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες, αυλές ή
κήπους), τοποθετήστε το δολωµατικό σταθµό σε
περιοχές όπου είναι πιθανό να εντοπιστούν µυρµήγκια.

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και
της συσκευασίας του:
Μετά το πέρας της εφαρµογής, σκουπίστε τα
υπολείµµατα του προϊόντος µε χαρτί κουζίνας και
φροντίστε για την ορθή διάθεση του
χρησιµοποιηµένου χαρτιού.
Απορρίψτε το δοχείο προϊόντος ως επικίνδυνο
απόβλητο.
Μην συµπληρώνετε ή επαναχρησιµοποιείτε τον
εξοπλισµό εφαρµογής του δολώµατος.
Φροντίζετε για την ασφαλή διάθεση του
χρησιµοποιηµένου εξοπλισµού.
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Αποµακρύνετε τους δολωµατικούς σταθµούς µετά το
πέρας της εφαρµογής και διαθέστε τους σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
Να µην εφαρµόζεται σε µέρη όπως φούρνοι,
ψησταριές, καµινάδες, σάουνες, λάµπες θέρµανσης,
τηγάνια, πλυντήρια πιάτων, σωληνώσεις ζεστού νερού,
και γενικότερα σε περιοχές όπου η θερµοκρασία
µπορεί να υπερβεί τους 50º C, καθώς σε τέτοιες

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του
προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης:
Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία
σε κλειδωµένο, ξηρό χώρο µακριά από παιδιά και
ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας.
Το προϊόν αποθηκεύεται µακριά από τροφές, ποτά και
ζωοτροφές.
Χρονική διάρκεια αποθήκευσης έως 2 έτη.

Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό.

Πεδίο εφαρµογής:
Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι. Χρήση σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους γύρω από οικιακά κτίρια,
ταράτσες και ιδιωτικούς κήπους σε κατοικηµένες
περιοχές από το ευρύ κοινό.

Μέτρα µετριασµού του κινδύνου:
Μην ανοίγετε τους δολωµατικούς σταθµούς ή
έρχεστε σε επαφή µε τη γέλη.
Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε περιοχές
όπου είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή µε βρέφη,
παιδιά, κατοικίδια ζώα και ζώα µη στόχους.
Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε περιοχές
όπου είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή µε τρόφιµα ή
ζωοτροφές, εργαλεία διαχείρισης τροφίµων ή
επιφάνειες επεξεργασίας τροφίµων.
Κατά την χρήση σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε
ότι το προϊόν εφαρµόζεται σε επιφάνειες όπου δεν θα
προκύψει υγρό καθάρισµα ή ξέπλυµα από βροχή.
Οι δολωµατικοί σταθµοί δεν πρέπει να τοποθετούνται
εντός ή γύρω από αποχετευτικά δίκτυα.

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα τα µάτια ή τα ρούχα.
Πλένετε επιµελώς τα χέρια σας και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος µε νερό και σαπούνι µετά από κάθε χρήση.
Αποφύγετε τη µόλυνση του περιβάλλοντος.
Εµποδίστε την µόλυνση των υπόγειων νερών µε το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Μην απορρίπτετε το προϊόν ή τη συσκευασία του στα επιφανειακά νερά ή στο δίκτυο αποχέτευσης.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Στόχος (συµπεριλαµβανοµένου του στάδιου ανάπτυξης):
Ακµαία µυρµήγκια (Υµενόπτερα/ Formicidae): Lasius
niger

θερµοκρασίες το δόλωµα µπορεί να υγροποιηθεί και να
ελαττωθεί ή αποτελεσµατικότητα του.

Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άµεσες ή έµµεσες παρενέργειες και για οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα µέτρα
προστασίας του περιβάλλοντος:

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριµένης χρήσης:
Το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για την
καταπολέµηση / έλεγχο των µυρµηγκιών σε
εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους.

Ετοιµόχρηστοι δολωµατικοί σταθµοί που
περιέχουν γέλη, για την καταπολέµηση των
µυρµηγκιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους.

x3
Indoxacarb
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Indoxacarb 0,05% β/β, Βοηθητικές ουσίες 99,905% β/β
Ετοιµόχρηστος δολωµατικός σταθµός (RB), σε µορφή γέλης.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ (ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ).
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Αριθµός έγκρισης κυκλοφορίας: ΤΠ18-0170/29-7-15
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E. Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, Τ.Κ. 15349
Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

3 x 4g

Ηµεροµηνία Λήξης:

