Biocidní přípravek
®

Fourmidor

RB – nástraha k přímému použití
Typ přípravku 18 – Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (regulace živočišných
škůdců)
Gelové insekticidní nástrahy proti mravencům pro profesionální aplikaci v interiéru a exteriéru (kolem
budov)
Kategorie uživatelů: profesionál

Účinná látka:

fipronil 0,5 g/kg (0,0526 % hmot.)
tj. (+-)-5-amino1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluormethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile (1:1)
Číslo povolení:

CZ-0010517-0000

VAROVÁNÍ

H410

VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.

P273

ZABRAŇTE UVOLNĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

P391

UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE.

P501

ODSTRAŇTE OBSAH / OBAL PŘEDÁNÍM OPRÁVNĚNÉ OSOBĚ.

EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÉ POKYNY.

Držitel povolení:

BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, tel. + 420
235 000 111

Výrobce:

Evergreen Garden Care, 4 allée des Séquoias, 69760 Limonest,
Francie

Datum výroby:

uvedeno na obalu

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

2D kód:

uvedeno na obalu

Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby. Neuchovávejte při teplotě nad 35 °C.

Velikosti balení a obalový
materiál:

Lahvička nebo zásobník, oboje vyrobeno z polyethylenu (PE) s
objemem 25 až 50 ml.

Aktualizace: 3.1.2022

• Použití:
Cílové organismy včetně vývojových stádií:
Latinský název: Lasius niger
Obecný název: Mravenec obecný
Vývojové stadium: Dospělci / larvy
Latinský název: Linepithema humile
Obecný název: Mravenec argentinský
Vývojové stadium: Dospělci / larvy
Latinský název: Tapinoma erraticum
Obecný název: Mravenec potulný
Vývojové stadium: Dospělci / larvy
Latinský název: Tretamorium caespitum
Obecný název: Mravenec drnový
Vývojové stadium: Dospělci / larvy
Latinský název: Lasius neglectus
Obecný název: Other: Mravenec rodu Lasius
Vývojové stadium: Dospělci / larvy
Oblast použití:

Vnitřní
Venkovní
uvnitř
venku
v interiéru a exteriéru (kolem budov)

Kategorie uživatelů:

profesionál

Metoda aplikace:
Metoda: Použití ve formě nástrahy
Podrobný popis:
Metoda: aplikace nástrah
Detailní popis:
Gelová nástraha k přímému použití.
Venku používejte pouze v aplikačních staničkách.
Průměrná doba ošetření: 1-4 týdny.
Doba působení: přibližně 3 hodiny po požití nástrahy.
Aplikační dávky a četnost aplikací:
Počet a načasování aplikace:
Až 3 kapky (váha 0,03 g jedné kapky, přibližný průměr 3-4 mm) aplikujte na metr mravenčí cestičky
uvnitř domů / budov.
Až 3 kapky na aplikační staničku a jedna stanička na metr pro venkovní aplikaci.
Po jednom týdnu zkontrolujte, zda je nástraha zcela spotřebována. Pokud budou živí mravenci stále
přítomni, je vyžadována druhá aplikace.
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OBECNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ
Pokyny pro používání:
- Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo přiložený návod k použití a řiďte se všemi uvedenými
pokyny.
-

Informujte držitele rozhodnutí o povolení, pokud bude ošetření neúčinné.

-

Fourmidor zásobníky jsou určeny pro použití s aplikační pistolí a přiloženou aplikační špičkou.

- Fourmidor je gelová nástraha, aplikace tedy vyžaduje pouze malý tlak k vytlačení požadovaného
množství.
- Fourmidor lahvičky: Otevřete lahvičku rukou a uchovejte víčko na bezpečném místě tak, aby po
použití mohla být lahvička opětovně uzavřena. Stiskněte lahvičku a aplikujte až 3 kapky přípravku na
metr mravenčí cestičky. Po použití lahvičku pečlivě uzavřete.
- Při použití uvnitř budov je možné přípravek aplikovat přímo pomocí aplikační pistole, bez nutnosti
použití aplikační staničky.
-

Neaplikujte přípravek na nasákavé povrchy.

-

Nevystavujte nástrahu působení slunečního světla nebo zdroji tepla (např. pod radiátory).

- Dodržujte správnou hygienickou praxi: odstraňte zdroje potravy nebo zabraňte přístupu k nim.
Nástraha musí být pro mravence hlavním zdrojem potravy.
-

Na konci celého ošetření veškerý zbývající přípravek seberte k likvidaci.

-

Vyvarujte se nepřetržitého používání přípravku.

Opatření ke zmírnění rizika:
- Neaplikujte v místech přístupných batolatům a dětem, domácím zvířatům nebo jiným necílovým
organismům tak, aby se minimalizovalo riziko otravy.
-

Uplatňujte přísná hygienická opatření: při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte.

-

Zásobník nebo lahvičku nepoškozujte, ani když jsou prázdné.

- Neaplikujte v blízkosti nebo přímo na potraviny, krmiva či nápoje, ani na povrchy či nádoby, které
by mohly být s potravinami, krmivy, nápoji a hospodářskými zvířaty v přímém kontaktu.
- Aplikujte pouze na pevné povrchy pod střechou, na místech, u kterých nehrozí zaplavení vodou ani
namočení, tj. místa chráněná před deštěm, zaplavením a úklidovou vodou.
- Venku používejte pouze v aplikačních staničkách. Pokud to není možné, je povolena i aplikace do
prasklin a štěrbin, do maximálního průměru praskliny nebo štěrbiny 5 mm.
-

Tento biocidní přípravek obsahuje fipronil, který je nebezpečný pro včely.

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a
naléhavé případy:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a
poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku.
Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Kontaktujte specialistu na léčbu otrav. Pokud se objeví příznaky a
/ nebo dojde k požití velkého množství, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou pokožku omyjte mýdlem a
vodou. V případě příznaků vyhledejte specialistu na léčbu otrav.
Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a dolní
oční víčko. Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte
ve vyplachování vlažnou vodou alespoň 10 minut. Pokud dojde k podráždění nebo poškození zraku,
vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě poruchy vědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy a okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc. Nepodávejte tekutiny a nevyvolávejte zvracení.
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Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
Tel: 224 919 293 a 224 915 402
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):
Ochrana dýchacích orgánů:

není nutná

Ochrana těla:

Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např.
zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle
DIN-EN 465).

Ochrana očí a obličeje:

ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle) (EN 166)

Ochrana rukou:

Vhodné ochranné pracovní rukavice odolné proti chemikáliím (EN ISO
374-1) i pro delší, přímý kontakt (doporučeno: index ochrany 6,
odpovídající> 480 minutám doby permeace podle EN ISO 374-1):
např. z nitrilkaučuku (0,4 mm), chloroprenkaučuku (0,5 mm),
polyvinylchloridu (0,7 mm) a další.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci si důkladně umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.
Vyvarujte se přílišného znečištění pracovního oděvu a pravidelně oděv perte.
Používejte vhodné kontroly a ochrany pro zamezení znečištění životního prostředí.
Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy.
Doporučuje se používání nepropustných pracovních oděvů. Uchovávejte pracovní oděv odděleně.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Skladování:
Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech při
teplotách pod 35 °C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od
těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů. Izolovat
od silných zásad. Uchovávejte mimo dosah světla.
Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou
biologickou účinnost po dobu nejméně 24 měsíců. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při
dodržení návodu k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže
ručit za škody, způsobené neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.
Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu:
Nepoužitý přípravek, jeho obal a veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Nevylévejte nepoužitý přípravek na zem, do vodních toků, do potrubí (umyvadlo, toalety ...) nebo do
kanalizace.
Před likvidací použijte ochranný kryt. Manipulujte opatrně – jehla by mohla proniknout do pokožky.
Likvidace obalů:
Likvidaci na skládce či spálení je nutno provést v souladu s místními předpisy.
Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a ve znění pozdějších a souvisejících předpisů
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Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty
povrchových vod. Obaly dejte buď do sběru k recyklaci nebo k likvidaci ke spálení ve schválené
spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém stupni a s
čištěním plynných zplodin. Stejně se spálí případné zbytky přípravku po předchozím smícháním s
hořlavým materiálem (pilinami apod.). Opětovné použití obalu zakázáno.

 registrovaná známka BASF
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