Етикет: Магнум Гел ИГР Плюс за хлебарки

Наименование: Magnum Gel IGR Plus (гел за хлебарки)
Главна група 3 Контрол на вредители.
Продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.
Област на приложение: Биоцид за борба с хлебарки в бита (жилищни сгради и помещения),
обекти с обществено предназначение (обществени сгради, офис сгради, училища, кина,
театри, хотели), индустриални сгради и складове, здравни и лечебни заведения, обекти за
производство и търговия с храни, транспортни средства (кораби, самолети, влакове).
Продуктът е разработен за контрол на възрастни и нимфи на германски хлебарки (Blattella
germanica), ориенталски хлебарки (Blatta orientalis) и американски хлебарки (Periplaneta
americana). Съчетава инсектицидното действие на неоникотиноида имидаклоприд, който
въздейства на нервната система и S-метопрен като растежен регулатор. Съдържа хранителна
примамка. Хлебарките я консумират и не умират веднага. Пренасят я в гнездото и заразяват
укрилите се хлебарки (каскаден ефект). Позволява локално приложение, без да се
навлажнява третираната повърхност и е подходящ за електроуреди, ел. инсталации,
контакти, помещения с лежащо болни, алергични, възрастни хора и деца. Продуктът е найудобната и ефективна система за отстраняване на проблема с хлебарките.
Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 1808-1/17.07.2015г.
Активни вещества: Имидаклоприд - 2.15 г/ 100 г; S-метопрен - 0.5 г/ 100 г.
Вид на биоцидния препарат: Примамка под формата на гел. Съдържа Bitrex за
предотвратяване поглъщането от деца.
Начин на употреба: Прилага се чрез спринцовка и пистолет. Преди прилагане е
препоръчително да се извърши наблюдение на мястото, за да се оцени степента на
нападението. Гелът се нанася под формата на точки/капки близо до местата, обитавани от
хлебарки – топли места: зад машини, хладилници, перални, миялни машини. Поставяйте
примамката само на недостъпни за деца и домашни животни места. Не смесвайте с други
продукти. Съхранявайте далеч от храни, напитки и храни за животни. Прилагането на
продукта в места и предприятия от хранителния сектор трябва да се проведе в отсъствие на
храни, освен в съоръжения за съхраняване на храни, като храните са правилно опаковани. Да
не се прилага върху храни или кухненски инструменти. Да не се нанася върху повърхности,
върху които се обработва, подготвя, сервира или консумира храна. Да не се прилага в
присъствието на хора или домашни животни. Да не се смесва с други химически продукти.
Да не се нанася върху дървени или порести повърхности. Да се избягва контакт с третирани
повърхности. Да не се прилага на видими или достъпни места. За да се избегне риск за
човешкото здраве и околната среда следвайте инструкциите. Трябва да се гарантира, че няма
да има остатъчни количества от продукта в съоръжения, оборудване или инструменти, с
които се обработват храни.
Разходна норма: Всяка капка е с тегло 0.04 г и има приблизително диаметър 4 мм.
Германски хлебарки: 1-4 капки/ м2, в зависимост от степента на нападението. Американски и
ориентталски хлебарки: 2-6 капки/ м2, в зависимост от степента на нападението. В случай на
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висока заселеност се препоръчва дозата да се удвои. Направете оглед след един месец.
Обикновено, едно приложение е ефективно за период над три месеца.

Внимание
Предупреждения за опасност:
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P391 Съберете разлятото.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Категория на потребителите: професионална.
Мерки за първа помощ: При контакт с кожата: Измийте кожата обилно с вода и сапун,
без да търкате. При контакт с очите: Изплакнете обилно с вода, при отворени клепачи.
Свалете контактните лещи, ако има такива, и изплакнете очите с вода най-малко в
продължение на 15 минути. При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Откарайте
пострадалото лице в болница, и ако е възможно, носете със себе си етикета или опаковката.
Интервал между обработките: Обработката може да се повтори при необходимост
(обикновено след около 3 месеца).
Съхранение: Съхранявайте при температури от 5ºC до 45ºC.
Указания за безопасно обезвреждане: Използвайте цялото съдържание и не употребявайте
повторно празната опаковка. Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества
и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се
съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда
на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци.
Лице, което произвежда и пуска на пазара: MYLVA S.A., Via Augusta 48, 08006 Barcelona,
Spain, tel: 0034 934 153226
Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ ООД, ул. Бесарабия 52, офис 4, 1517 София,
телефон: 02/9451495, www.pcp-bg.com, е-мейл: office@pcp-bg.com.
Съдържание: 40 г
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Партида №: виж маркировката.
Дата на производство: виж маркировката.
Дата на която изтича срокът на годност: 4 години от датата на производство.
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