
PREZENTAREA PRODUSULUI

MAXFORCE® LN GR 0.5 (ANT KILLER GRANULES)

MOMEALA INSECTICIDA GRANULARA PENTRU COMBATEREA SI CONTROLUL FURNICILOR

CONTINUT IN S.A.: IMIDACLOPRIDE  - 0.5 g/KG (0,05%)

TIPUL DE PRODUS BIOCID: insecticid (PT 18)

DOMENIUL DE UTILIZARE: MaxForce LN GR 0.05 este o momeala insecticida granulara ce contine 0.05% 

imidacloprid  pentru  controlul  furnicii  negre  de gradina  (Lassius  niger),  precum si  al  altor  specii  de 

furnici; se utilizeaza pe terase, alei, zone pavate si alte cai de acces din jurul locuintelor. 

Granulele de momeala au la baza zaharul, iar furnicile se vor hrani din ele si, in acelasi timp, il vor cara in 

musuroi, pentru hrana intregii populatii a coloniei. Astfel, furnicile vor muri in musuroaiele lor, de aceea  

este foarte probabil  a nu se gasi  furnici  moarte,  vizibile  cu ochiul  liber.  Ceea ce se va observa,  cu 

siguranta, in câteva zile de la tratament este o scadere (pâna la disparitia totala) a activitatii coloniei. 

Eradicarea  completa  coloniei  poate  lua  2-3  saptamâni,  in  functie  de  conditiile  specifice  ale 

fiecarei.locatii.  Oricum, in  cazul  in care  nu se intâmpla evenimente exceptionale ca o reinvazie din 

vecinatatile netratate sau o infestare extrem de masiva, pe suprafete foarte mari, greu controlabile, 

tratamentul cu MaxForce LN GR 0.05 asigura mentinerea sub control a suprafetelor tratate pentru o 

perioada de aproximativ 2 luni.

DOZAJ RECOMANDAT SI MOD DE UTILIZARE:

MaxForce LN GR 0.05 se va imprastia cu precadere in afara (outdoor)  de-a lungul traseelor de circulatie 

ale furnicilor (in general, extrem de clar stabilite) si in zonele in care se observa cu ochiul liber intrari in  

musuroaie ca pe terase, alei, zone pavate si alte cai de acces din jurul locuintelor, in zona garajului si a  

dependintelor casnice. A nu se utiliza direct pe sol, pe gazon sau pe straturile de vegetatie.

Pentru o eficacitate maxima MaxForce LN GR 0.05 va trebui plasat in crapaturi si/sau in zonele in care 

activitatea furnicilor este evidenta. Utilizati cca. 8g pentru fiecare musuroi. Daca puteti identifica mai 

multe intrari, impartiti cantitatea in mod egal.



Plasati granulele, preferabil, in zone protejate de ploaie. Daca totusi zona care impune tratamentul nu 

poate fi ferita de ploaie, efectuati tratamentul cu minim 24 de ore inainte de prognozarea unei 

potentiale ploi. Daca, totusi, ploua in mai putin de 24 de ore de la efectuarea tratamentului sau zona 

tratata este puternic umezita (roua, etc), refaceti tratamentul. Daca musuroaiele sunt usor vizibile, 

plasati granulele de produs exact in zonele lor de intrare. 

Plasati granulele in locuri greu accesibile pentru copii, animale de casa si pasari.

FORMA DE CONDITIONARE : GR (granule ready-to-use)

AMBALARE: flacoane de HDPE sau plicuri cu protectie la umezeala de 25 g, 50 g, 100 g, 1 kg, 2,5 kg

COMPOZITIA CHIMICA

- substanta activa: IMIDACLOPRID in concentratie de 0.5 gr/KG (0.05%)

Clasificare WHO: III (usor periculos)

Indicaţii privind condiţiile de păstrare, depozitare şi de eliminare finală

Cerinţe privind zona de depozitare şi păstrare

Depozitaţi în locuri accesibile numai persoanelor autorizate.

Păstraţi departe de razele solare directe.

Păstraţi containerele închise etanş, într-un spaţiu uscat, rece şi bine ventilat.

Informaţii privind depozitarea în comun cu alte materiale:

Depozitaţi departe de alimente, băuturi şi hrana animalelor.

Stabilitatea produsului la depozitare:

Temperatura de depozitare a produsului trebuie să fie intre 0o si 40oC ; 

Acest recipient, după ce este golit şi conţinutul său este folosit, este un deşeu toxic, motiv pentru care 

ambalajele nu se reutilizează, ele se distrug sau se reciclează, conform legilor in vigoare;

Cu respectarea condiţiilor mai sus-menţionate, termenul de valabilitate al produsului este de 4 ani.

CATEGORIA DE UTILIZĂRI

Utilizare profesională, de catre personal calificat in activitatea de dezinsecţie;

Utilizare de catre populaţie in micile ferme, gospodării şi spatii private;



CONTRAINDICAŢII ŞI RESTRICŢII: nu există.

Precauţii: Înainte de a utiliza produsul, citiţi cu atenţie eticheta si fisa de securitate a produsului.

Fraze de risc

R52/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra 

mediului acvatic.

Fraze de pericol

H 412 – Periculos pentru mediul acvatic, poate provoca efecte adverse pe termen lung
EUH401 -  Pentru a evita riscurile fata de sanatatea umana si mediu, urmati instructiunile de utilizare ale 
produsului.

Fraze de precautie

P501 - A se elimina produsul/ambalajul in conformitate cu prevederile legale

MĂSURI DE PRIM-AJUTOR

Contactul cu pielea:

Înlăturaţi imbrăcamintea şi incălţamintea contaminate. Spălaţi imediat pielea cu multa apă si săpun, fără 

a o freca intr-un mod agresiv. Solicitaţi sfatul medicului, daca iritarea persistă.

Contactul cu ochii:

Clătiţi imediat cu multă apă rece, pentru cel puţin 15 minute si nu uitaţi să vă scoateţi lentilele de contact, 

dacă e cazul. Consultaţi medicul.

În caz de inhalare:

Scoateţi pacientul la aer curat; asiguraţi-i confort si posibilitatea de a se odihni; controlaţi-i respiraţia si, 

dacă este necesar, apelaţi la respiraţie artificială; consultaţi medicul 



Antidot:

Nu exista antidot; se recomandă tratament simptomatic; administrarea de cărbune medicinal, fără a fi o 

soluţie specifică, a fost raportată a aduce rezultate pozitive si imbunătaţirea stării generale.

Nu lasati singura, in nici un caz, persoana intoxicata!

MĂSURI DE PROTECŢIE A MEDIULUI INCONJURĂTOR

Periculos pentru fauna acvatică; Nu contaminaţi apa potabilă, canalele de irigaţii sau alte suprafeţe de 

apă (râuri, lacuri, bălţi, etc.). 

ÎN CAZ DE INTOXICAŢIE, SE POT APELA UNUL DIN TELEFOANELE DE URGENTA SI SOLICITA INFORMATII 

TOXICOLOGICE SPECIFICE: 021 – 318.36.04 sau 0722.315.474 (orele 800 – 2200)

Importator: BAYER SRL

Sos.  Pipera  nr.  42,  NUSCO  Tower,  etaj  16,  sector  2,  020112  Bucureşti 

Tel: +40 (021) 529 59 68, Fax: +40 21 529 59 92; 

Producător: Bayer SA – Environmental Science

16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Franta

Termen de valabilitate: 4 ani de la data fabricarii, inscriptionata pe ambalaj

Data fabricatiei: vezi pe ambalaj

Numar de lot: vezi pe ambalaj


