Maxforce Prime
Insekticidní nástraha ve formě pasty pro profesionální použití určená k hubení švábů a rusů.
Účinná látka:
Imidacloprid (ES 428-040-8)

21,5 g/ kg

Přípravek obsahuje následující nebezpečné látky: imidacloprid., směs isothiazolonů a 1,2 – benzisothiazolon3(2H)-on (ES 220-120-9.

Varování

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Výrobce: Bayer S.A.S., 16, Rue Jean-Marie Leclair, Lyon, Francie
Držitel registrace: Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, tel.: 00420 266101111
Číslo oznámení: 18065/2009/SOZ-33.5-3.4.09

Návod k použití
Přípravek je vhodný k použití v potravinářských provozech , restauracích , bytech, hotelích, kancelářích,
skladech, chovech laboratorních zvířat (pozor na druhotné otravy pokud zvířata přijímají jako potravu uhynulý
hmyz) a dalších místech s výskytem švábů a rusů. Zejména je vhodný do objektů, kde nelze použít klasický
postřik. Nástraha se aplikuje pomocí speciálního aplikátoru na skrytá místa, jako jsou spáry a praskliny ve
zdech, rohy místností, za ledničkami, za kuchyňskými linkami, v zásuvkách stolů apod. Všude tam kde se
nacházejí úkryty švábovitých , na místa, která nejsou intenzivně osvětlena.
Dávkování je přizpůsobeno velikosti zamoření a druhu hmyzu (v přepočtu na 1 m2 ošetřené plochy).
Aplikační dávka - kapka gelu o průměru přibližně 5 mm, což je přibližně 0,1g
nízké zamoření
vysoké zamoření
2
Rus domácí
0,1 g/m
2 x 0,1 g/m2
Šváb obecný

2 x 0,1 g/m2

3 x 0,1 g/m2

(nízké zamoření – hmyz není vidět během dne, vysoké zamoření – hmyz je běžně vidět za dne)
Vyloženou nástrahu je nutno následně kontrolovat a případně doplnit podle potřeby (pokud byla zcela
spotřebován nebo na místa, která nebyla ošetřena). První účinky přípravku jsou viditelné do 24 hodin po
aplikaci a doba působení je min. 3 měsíce.
Nástrahu neaplikujte na místa, která se běžně umývají a na místa extrémně prašná a vlhká. Přípravek není
možné aplikovat na plochy ošetřené postřikem nebo postřik aplikovat na nástrahu. Pachy z chemických látek
nástrahu znehodnotí, není atraktivní pro hmyz. Použití přípravku nevyžaduje předběžné přípravy, provoz
ošetřovaných prostor může pokračovat bez přerušení a omezení.
Bezpečnostní opatření:
Při práci používejte ochranný pracovní oděv (typ 4), gumové rukavice (min. tloušťka 0,4 mm) a ochranné brýle
(ČSN EN 166 – oblast použití 5). Před přestávkami a po skončení práce je nutné si důkladně umýt ruce teplou
vodou a mýdlem. Aplikujte na místa, která nejsou dostupná dětem a domácím zvířatům. Při práci není dovoleno

pít, jíst ani kouřit. Je nutné se vyvarovat jakémukoli kontaktu kůže a sliznic s nástrahou. Používejte přípravku
tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravin, vody a krmiv. Tuby násilně neotvírejte.
Vyžaduje – li se dekontaminace ošetřeného povrchu, lze gel odstranit houbou s použitím 5% roztoku chloridu
sodného. Při kontaktu přípravku s určitými povrchy (např. textilie, koberce apod. ) může dojít ke vzniku skvrn –
doporučeno provedení zkoušky.
Opatření při požáru: při hoření se uvolňuje oxid uhelnatý. Při hašení je třeba použít dýchací přístroj.
První pomoc:
Při náhodném požití: vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Zvracení vyvolejte pouze v případě, že je postižený plně při vědomí, lékařská pomoc není ihned k dispozici,
došlo k přijmutí většího množství (více než jedno polknutí) a doba od požití přípravku je kratší než 1 hodina
(nesmí dojít ke vdechnutí zvratků).
Při zasažení očí: ihned vyplachujte proudem vody i pod víčky po dobu min. 15 minut (po prvních 5 min.
vyjměte kontaktní čočky pokud jsou používány). Vyhledejte lékařské ošetření pokud dráždění přetrvává.
Při zasažení pokožky: postižená místa omyjte vodou a mýdlem. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.
Případné otravy je možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem , tel.:224 919 293 nebo
224 915 402.
Skladování:
Skladujte v originálních uzavřených obalech v suchých, chladných a uzavřených skladech, odděleně od
potravin, nápojů, léků, krmiv a chemických látek. Nevystavujte teplotám nad 40 oC.
Chraňte před mrazem a zdroji zapálení. Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby.
Odstraňování obalů a případných zbytků přípravku
Prázdné obaly po znehodnocení a případné zbytky nepoužitého přípravku předejte oprávněné osobě k odstranění.
Obaly opětovně nepoužívejte.
Hmotnost: 4 x 30 g (PP tuby)
Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu

