


















A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Goliath csótányirtó gélTermék neve:

Termék típusa(i): 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni
védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0010463-0000

Engedélyszám: HU-2016-MA-18-000159-0000
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Goliath csótányirtó gél

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
BASF Hungaria Kft

Váci út 96-98. 1133 Budapest Magyarország

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2016-MA-18-000159-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0010463-0000

Az engedélyezés dátuma 27/04/2016

Az engedély léjáratának
dátuma 17/11/2025

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve Evergreen Garden Care France SAS

A gyártó címe

Gyártási helyek

4 allée des Séquoias, 69760, Limonest, Franciaország

Schirm GMBH - Dieselstrasse 8.D 85107 Baar-Ebenhausen Németország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch

A gyártó címe

Gyártási helyek

Huobstrasse 3. 8808 Pfäffikon Svájc

BASF Agri Production SAS - Rue de Verdun 32. 76410 St-Aubin-les-Elbeuf Franciaország

Hatóanyag 33 - Fipronil

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (%)

Fipronil
(±)-5-amino-1-(2,6-
dichloro-a,a,a,- trifluoro-p-
tolyl)-4-
trifluoromethylsulfinylpyra
zole-3-carbonitrile (1:1)

Hatóanyag 120068-37-3 424-610-5 0,0526

Butyl diglycol 2-(2-
butoxyethoxy)ethanol Nem hatóanyag 112-34-5 0,9688

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Fémekre korrozív hatású lehet.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.
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4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Beltéri rések és repedésekben - gél cseppekben kijuttatva - szakképzett
foglalkozásszerű

Terméktípus
18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni
védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Rovarirtó szer
Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Blattella germanica
Közhasználatú név: Német csótány
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek és nimfák

Tudományos név: Blatta orientalis
Közhasználatú név: Konyhai csótány
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek és nimfák

Tudományos név: Periplaneta americana
Közhasználatú név: Amerikai csótány
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek és nimfák

Tudományos név: supella longipalpa
Közhasználatú név: Barna csíkos csótány
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek és nimfák

Felhasználási terület
Beltéri

Zárt térben csótányok irtására használható ipari, kereskedelmi, lakó és közhasználatú
épületekben.

Az alkalmazás módja(i)
Módszer: Csalétek alkalmazása
Részletes leírás:

 Zárt tubusban kerül forgalomba, amelyből adagoló pisztoly segítségével juttatható ki a
készítmény.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:

Az adagolás a fertőzöttségi szinttől és a csótányfajoktól függ. (1 csepp = 0,03 g
tömegű / 0.5 cm átmérőjű):
Német csótány (Blatella germanica) irtásakor:
-> alacsony fertőzöttség eseten: 1 csepp / m2
-> magas fertőzöttség eseten: 2 csepp / m2
Konyhai csótány (Blatta orientalis) irtásakor:
-    alacsony fertőzöttség eseten: 2 csepp / m2
-    magas fertőzöttség eseten: 3 csepp / m2
Amerikai csótány (Periplaneta americana) irtásakor:
-    alacsony fertőzöttség eseten: 2 csepp / m2
-    magas fertőzöttség eseten: 3 csepp / m2
Barna csíkos csótány (Supella longipalpa) irtásakor:
-    alacsony fertőzöttség eseten: 1 csepp / m2
-    magas fertőzöttség eseten: 2 csepp / m2
Az alkalmazás gyakorisága:
Egy kezelés átlagos időtartama 3-7 nap.
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A csótányok a gél elfogyasztása után néhány órával elhullnak. A kezelés
eredményességet a kijuttatás után 24 óra múlva az elhullott csótányok felderítésével
ellenőrizhetjük.
Hetente egyszer ellenőrizzük a csalétket, az elfogyasztott, karosodott vagy szennyezett
irtószert cseréljük ki.

Ahol a kezdeti fertőzöttség súlyos volt, ott szükség lehet második kezelésre,
amennyiben a készítményt elfogyasztottak és élő csótányok továbbra is megfigyelhetők.

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

20 vagy 35 gramm csalétek, műanyag (HDPE) tubusban -> 4 db / kartondoboz.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

-
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5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és használati útmutatóját, és tartsa be az ott feltüntetett előírásokat. 
Végezzen alapos vizsgálatot a fertőzöttségi szint (alacsony vagy magas) meghatározására.
A kezelés hatékonysága érdekében távolítson el vagy takarjon le minden egyéb élelemforrást. A csótányok számára a fő
élelemforrás a kihelyezett gél legyen.

A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket
és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket. Vegyük figyelembe a helyi sajátosságokat (éghajlati viszonyok,
célszervezetek, felhasználás feltételei stb.)
A terméket a javasolt dózisban és gyakorisággal használja. 
Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet, vagy takarításkor eltávolítják.

Kerüljük a porózus, nedvszívó felületek kezelését.
A hatóanyag fényérzékeny, a csalétket ne tegye ki napfénynek vagy hőhatásnak.

A gélt csak nehezen elérhető (rések, repedések), víztől védett, fénytől védett, a csótányok által gyakran látogatott helyeken
alkalmazza, valamint a bútorok és berendezési tárgyak (konyhaszekrény, hűtőgép, mosogató, mosdó stb.) alá juttassuk ki.
A gél alkalmazásával egyidejűleg más rovarirtó szert ne használjunk, ezek ugyanis elriaszthatják a csótányokat a csalétektől.
A csótányártalom megszűnése után a felületeken maradt gélt távolítsuk el.
A termék használata után, étkezés, ivás vagy dohányzás előtt mosson kezet.
A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében:

Törekedjünk az eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó termékekkel felváltva történő alkalmazására.
A készítmény hatásosságát a felhasználás során figyelemmel kell követni és az esetleges hatáscsökkenés okait fel kell tárni.
Ne alkalmazzuk a termeket olyan esetekben, ahol a hatóanyaggal szembeni rezisztencia gyaníthatóan vagy bizonyítottan fennáll.
Célszerű értesíteni az engedélyest, amennyiben a termék alkalmazása nem bizonyult hatékonynak, illetve ha rezisztencia jeleit
tapasztaljuk.
Ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A termek használata közben viseljen megfelelő védelmet nyújtó, EU minőségtanúsítvánnyal rendelkező védőkesztyűt!
A készítmény használata közben enni, inni, dohányozni tilos!
A gélt úgy alkalmazzuk és tároljuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá.
Ne rongálja meg a tubust, akkor sem, ha az üres.
Ne használja étel, ital vagy takarmány közvetlen közelében, illetve olyan felületeken vagy eszközökön, melyek étellel, itallal vagy
takarmánnyal érintkezhetnek.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Elsősegély-nyújtási intézkedések:

Belélegzés eseten: az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon
lelegezni. 

Szembekerülés esetén: óvatosan öblítse ki a szemet bő vízzel. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, ha az könnyen
megoldható. Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Ha a szemirritáció nem múlik el, forduljon
orvoshoz.
Bőrrel való érintkezés esetén: az érintett bőrfelületet bő szappanos vízzel mossuk le, dörzsölés nélkül! Ha a bőrirritáció megmarad,
forduljunk orvoshoz.
Lenyelés esetén: mossa ki a száját vízzel! Tilos hánytatni vagy bármit beadni szájon át eszméletlen állapotban. Azonnal forduljunk
orvoshoz.  A mérgezett személyt soha ne hagyjuk egyedül.
AMENNYIBEN ORVOSI ELLÁTÁS SZÜKSÉGES, A TERMÉK CÍMKÉJE VAGY CSOMAGOLÁSA LEGYEN KÉZNÉL ÉS
FORDULJON A TOXIKOLÓGIA KÖZPONTHOZ! 
Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: +30-80-20-11-99.
Környezetvédelmi óvintézkedések:
Akadályozza meg a termék és a csomagolóanyaga környezetbe való jutását (felszíni és talajvizek), szennyvízrendszer,
csatornahálózat, stb. 

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások
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A gél tubusát nem szabad újratölteni vagy újrahasznosítani. 
Az eredeti céljára fel nem használható vagy kiömlött és hulladékká vált irtószert, valamint a csomagolóanyagot veszélyes
hulladékként kell kezelni.

A készítmény a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel.
A fel nem használt irtószer és maradéka, a szennyezett tárgyak mosóvize és egyéb hulladék anyagok (pl. üres csomagoló anyagok,
felhasznált kartonlapok, elpusztult rovarok) ártalmatlanításáról a felhasználók a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint
kötelesek gondoskodni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Tárolás eredeti csomagolásban, jól lezárva, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, napfénytől és fagytól védve, hőforrástól távol
történjen.
Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Szavatossági idő: 3 év.

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:

Goliath csótányirtó gél
II. forgalmazási kategóriájú irtószer
Hatóanyaga: 0,0526% fipronil
Engedélytulajdonos: BASF Hungaria Kft. (Budapest, Magyarország)
Gyártja: Evergreen Garden Care France SAS, 4 allée des Séquoias, Limonest, 69760, Franciaország
Engedélyszám: HU-2016-MA-18-00159-0000
valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai:
3., 4. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. és 6. pontok.
A fecskendőkön/tubusokon feltüntetendő: 
Goliath csótányirtó gél
Hatóanyaga: 0,0526% fipronil
Engedélytulajdonos: BASF Hungaria Kft. (Budapest, Magyarország)
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