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Για μη επαγγελματική χρήση (ερασιτέχνες)

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος
και της συσκευασίας του: Απορρίψτε τους
περιέκτες / περιεχόμενο με ασφαλή τρόπο και
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ
Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid 0,0098% β/β ΤΡΟΠΟ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ
(0.01% τεχνικά καθαρό)
ΧΡΗΣΗ
Βοηθητικές ουσίες: 99,99% β/β
Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.
Αριθμός Άδειας: ΤΠ18-0271
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου
ανάπτυξης):
Μυρμήγκια του φαραώ (Monomorium pharaonis) –
Αυγά, προνύμφες, νύμφες, ακμαία
Αργεντίνικα μυρμήγκια (Linepithema humile) Αυγά, προνύμφες, νύμφες, ακμαία
Οδηγίες χρήσης:
1) Πριν από την εφαρμογή, ο χώρος εφαρμογής θα
πρέπει να καθαρίζεται από τις διάφορες φυσικές
εστίες τροφής μυρμηγκιών (σκουπίδια, υπολείμματα
τροφίμων ...) ώστε η γέλη να αποτελέσει την
μοναδική πηγή τροφής τους. 2) Σε περίπτωση που
τα μυρμήγκια είναι σε εσωτερικούς χώρους,
τοποθετήστε τη γέλη σε σταγόνες ή λεπτές γραμμές
κοντά στα μονοπάτια των μυρμηγκιών, τα σημεία
εισόδου και τις φωλιές τους. 3) Σε περίπτωση που τα
μυρμήγκια είναι σε εξωτερικούς χώρους,
τοποθετήστε τη γέλη σε σταγόνες ή λεπτές γραμμές
κοντά στα μονοπάτια των μυρμηγκιών και στις
φωλιές. 4) Σε περίπτωση που η παρουσία των
μυρμηγκιών είναι σποραδική ή μόνο υποψιάζεστε
την ύπαρξή τους, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη
γέλη σε δολωματικό δίσκο. 5) Κατά τη διάρκεια των
επιθεωρήσεων, ελέγξτε την προσβεβλημένη
περιοχή και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τη γέλη.
6) Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές
επιφάνειες. 7) Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως ή από πηγές θερμότητας (π.χ. μην
το τοποθετείτε κάτω από ένα θερμαντικό σώμα). 8)
Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος. 9) Σε
περίπτωση που η προσβολή επιμένει παρότι
ακολουθείτε τις οδηγίες της ετικέτας, επικοινωνήστε
με έναν επαγγελματία διαχείρισης επιβλαβών
οργανισμών. 10) Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας,
αν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
Πεδίο εφαρμογής:
Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι με εφαρμογή γύρω
από κτίρια στα πιθανά σημεία από τα οποία μπορεί
να εισέλθουν μυρμήγκια.

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Η411- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης:
Ρ273-Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο
περιβάλλον.
Ρ391-Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Ρ501- Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Μετά τη χρήση του ELLASECT ANTS και πριν φάτε,
πλύνετε τα χέρια με σαπούνι και νερό. Μην
εφαρμόζετε το τζελ σε επιφάνειες όπου
αποθηκεύονται,
προετοιμάζονται
ή
καταναλώνονται τρόφιμα. Προστατέψτε τρόφιμα,
μαγειρικά σκεύη και επιφάνειες κοπής από την
μόλυνση. Μην εφαρμόζεται το τζελ σε περιοχές που
έχουν πρόσβαση παιδιά και κατοικίδια.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την
ανθρώπινη
υγεία
και
το
περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Πρώτες βοήθειες:
Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Γιατροί: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
Καταστήματα πώλησης: Επιτρέπεται η πώληση
από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών
φαρμάκων και από φαρμακεία σε ιδιαίτερους
χώρους (ράφια, προθήκες, κλπ) μαζί με
απορρυπαντικά αλλά μακριά από καλλυντικά και
φάρμακα.

Κάτοχος της άδειας: Sharda Europe B.V.B.A., Jozef
Μέθοδοι εφαρμογής:
Εφαρμογή σε επιλεγμένα σημεία δόλωσης γέλης Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο
από σύριγγα.
Υπεύθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά:
Sharda Balkan Μον. Ε.Π.Ε., Π. Μελά 1, 152 33
Δόση και συχνότητα εφαρμογής:
1 – 2 σταγόνες γέλης (0,2 - 0,4 γρ.)/ τ.μ., 1 σταγόνα Χαλάνδρι
γέλης (0,2 γρ.) / μέτρο (εφαρμογή σε επιλεγμένα
Διανέμεται από:
σημεία δόλωσης-εσωτερικοί χώροι),
1 σταγόνα γέλης (0,2 γρ.) / είσοδο φωλιάς ή στη ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
γραμμή αναζήτησης τροφής, 1 σταγόνα γέλης (0,2 Θέση Ξηροπήγαδο, 196 00 Mάνδρα Αττικής, T.Θ.58
γρ.) / μέτρο περιμετρικά των κτιρίων (εφαρμογή σε Τηλ. Κέντρο: 210 5550 431
Fax. 210 5556 100
επιλεγμένα σημεία δόλωσης-εξωτερικοί χώροι).
1 σταγόνα γέλης με διάμετρο 1 cm αντιστοιχεί σε Εmail: ellagret@ellagret.gr
www.ellagret.gr
περίπου 0,2 γρ.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα
για 2-3 μήνες χωρίς αντικατάσταση των δολωμάτων
που δεν έχουν καταναλωθεί. Έως 12 εφαρμογές
ετησίως
Μέτρα μετριασμού κινδύνου:
1) Αποφύγετε κάθε άσκοπη επαφή με το σκεύασμα.
H λανθασμένη εφαρμογή του σκευάσματος μπορεί
να έχει συνέπειες στην υγεία. 2) Κρατήστε το μακριά
από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 3) Μην μολύνετε
τρόφιμα, ζωοτροφές, σκεύη φαγητού ή επιφάνειες
που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. 4) Να
φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 5) Αποφύγετε την
ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. 6) Η εξωτερική
εφαρμογή θα πρέπει να διεξάγεται μόνο σε
λιθόστρωτες επιφάνειες (να μην εφαρμόζεται σε
γυμνό έδαφος).

Περιεχόμενο: 5 γρ
Αριθμός Παρτίδας: δείτε στη συσκευασία
Ημερομηνία Παραγωγής: δείτε στη συσκευασία
Ημερομηνία λήξης: 2 χρόνια από την ημερομηνία
παρασκευής.

Ακολουθήστε τις χρήσεις, δόσεις, συνθήκες και
προφυλάξεις που αναφέρονται στη συσκευασία, οι
οποίες έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τις συνιστώμενες
εφαρμογές. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει
σύμφωνα με την καλή πρακτική λαμβάνοντας
υπόψη, με υπευθυνότητα του χρήστη, όλους τους
ειδικούς παράγοντες που μπορεί να εμπλέκονται και
είναι πέρα από τον έλεγχο του παρασκευαστή (υλικά
που χρησιμοποιήθηκαν, συνθήκες εφαρμογής, μίξη
με άλλο προϊον, κτλ.). Ο παρασκευαστής εγγυάται
την ποιότητα των προϊόντων του στην αρχική τους
Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του συσκευασία.
προϊόντος
υπό
κανονικές
συνθήκες
αποθήκευσης:
Σταθερότητα στην αποθήκευση: 24 μήνες.

