Ghilotina

În caz de ingestie accidentalã, contactati: Centrul de Urgentã Toxicologicã al
Institutului National de Sãnãtate Publicã
(telefon urgentã: 021.318 36 06; 021.318 36 20
,
- int. 235 - orele 8 - 15) Institutul de Sãnãtate Publicã Bucuresti: str. Dr Leonte
Anastavievici nr 1-3, 050463, Bucuresti
Grupa Principalã 3 (Pesticide Non-Agricole), Tip de Produs 18 (Insecticide,
Acaricide si produse pentru combaterea altor artropode).

Simboluri si
indicarea pericolului
Fraze de pericol
(H)

i10

Quick BAYT® 2Extra WG 10

Insecticid pentru combaterea mustelor
Atrage musca la consum cu efect rapid
Timp de actiune pana la 6 saptamani
Include agentul repelent Bitrex® in formulare
pentru o siguranta sporita in utilizare

Avizat în România prin Comisia Nationala de Produse Biocide sub nr.
2978BIO/18/09.17
Continut în substantã activã:
imidacloprid (Nr. EC 428-040-8, Nr. CAS 138261-41-3 - 100g/kg (10%)
Cis-tricos-9-en (Nr. EC: 248-505-7, Nr. CAS 27519-02-4) <1g/kg (0.1%)
Forma de conditionare: WG (granule dispersabile in apa)

Producãtor: Bayer S.A. - Environmental Science, 16 rue
Jean-Marie Leclair CS 90106, 69266, LYON CEDEX 09, FRANCE
Detinanatorul avizarii si Importator:
Bayer S.R.L. România
Sos. Pipera nr.42, NUSCO Tower
Etajele 1, 16 si 17, sector 2, 020112,
Bucuresti
Tel: +4 (021) 529 59 68,
Fax: +4 (021) 529 59 92

250 g

Fraze de precautie
(P)

GHS09
H410: Foarte toxic pentru viața acvaticã, având efecte
de lungã duratã.
P102: A nu se lasa la indemana copiilor.
P273: Evitati dispersarea în mediu.
P391: Colectati scurgerile de produs.
P501: Aruncati continutul/recipientul la un centru
autorizate pentru colectarea deseurilor, conform
reglementãrilor locale.

Categoria de utilizatori:
- profesionali, de catre personal calificat in activitatea de dezinsectie;
- populatie, in micile ferme, gospodarii si spatii private
Indicatii privind conditiile de pãstrare, stabilitatea la depozitare:
Temperatura de depozitare a produsului trebuie sã fie între 50 si 350 C. Ambalajele
nu se reutilizeaza, ele se distrug sau se recicleaza, conform legilor in vigoare
(program SCAPA). Depozitati în locuri accesibile numai persoanelor autorizate.
Pãstrati departe de razele solare directe. Pãstrati containerele etans, într-un spatiu
uscat, rece si bine ventilat.
Contraindicatii si restrictii: Nu exista
Îngrijiri sub control medical (în caz de intoxicatie gravã): consultati fisa de
securitate a produsului pe www.bayercropscience.ro .
Mãsuri de prim-ajutor:
- Contactul cu pielea: poate apãrea o usoarã senzatie de arsurã sau întepãturã.
Înlãturati îmbrãcãmintea si încãltamintea, dacã sunt contaminate. Spãlati imediat
pielea cu multã apã si sãpun. Solicitati sfatul medicului, dacã iritarea persistã.
- Contactul cu ochii: clãtiti imediat cu multã apã rece, pentru cel putin 15 minute.
Consultati medicul.
- În caz de ingestie: clãtiti gura cu multă apã si nu induceti, sub nici o formã, voma.
Nu se consumã nici un aliment sau bãuturã. Asigurati aerisirea. Consultati medicul.
- In caz de inhalare: scoateti pacientul la aer curat. Asigurati-i confort si
posibilitatea de a se odihni. Apelati la medic.
Antidot: Nu exista antidot specific. Se recomanda simptomatic. Administrarea de
carbune medicinal, fara a fi solutie specifica, a fost raportata a aduce rezultate
pozitive si imbunatatirea starii generale.
Distribuitor:
PestControl Expert S.R.L. - www.pce.ro
Str. Costache Marinescu, nr. 1, sector 1,
Bucuresti, cod postal 010965
Tel: +4 (021) 311 14 22 | Fax: +4 (031) 814 51 06

Caracteristicile fizico-chimice: Quick BAYT® 2Extra WG 10 este o momeala
insecticida concentrata, destinata combaterii mustelor, formulata pe baza a doua
substante active: imidacloprid (10% w/w) , cu actiune sistemica, ce blocheaza,
paralizeaza, sistemul nervos al insectelor, provocandu-le moartea si
cis-tricos-9-en (0.1% w/w) ce actioneaza conjugat si complementar cu cea
sistemica in cresterea eficacitatii, a vitezei de actiune a produsului, pentru
sporirea atractivitatii. Formularea include si agentul Bitrex® pentru o siguranta
sporita in utilizarea si prevenirea ingestiei accidentale a produsului de catre
vietuitoarele non-vizate.
Domeniul si aria de utilizare: produsul este destinat segmentului de sanatate si
igiena publica, activitatii de dezinsectie in sectorul zootehnic, contra mustelor
(ferme zootehnice pentru pornice, bovine, cabaline, pasari, etc.), dar si in industria
alimentara sau in micile ferme si gospodarii private.
Doza de aplicare recomandata: 250 g de Quick BAYT® 2Extra WG 10 (un
recipient) + 2 litri de apa / 100 mp obtinandu-se protectia unei suprafete de 300 400 mp. Agitata cu putere recipientul unde se pregateste solutia de lucru, pentru
obtinerea unui amestec cat mai omogen posibil.
Mod de utilizare: recipientul de produs se amesteca cu 2 litri de apa, pana se
obtine o solutie omogena, care se pulverizeaza cu ajutorul unei pompe de
presiune foarte scazuta sau cu un pulverizator de mana in special in zonele in
care numarul mustelor este de obicei mai mare: in jurul ferestrelor, a usilor, pe
stalpii din grajduri, pe suprafete exterioare ale containerelor si cosurilor de gunoi.
Activitate biocidã: produsul incepe sa-si excercite activitatea intr-un timp de
actiune relativ rapid (2 - 3 minute) incepand sa apara primele muste ce prezinta
simptome de intoxicare. Activitatea biolocica maxima este obtinuta dupa 21 - 28
de zile, perioada dupa care este recomandata reimprospatarea produsului, prin
simpla stropire cu apa a suprafetelor tratate. Astfel, se obtine prelungirea timpilor
de actiune pana la 6 saptamani, cu eficacitate testata de 97.3% pana la 98.7%.
Tratamentul se repeta de cate ori este nevoie, dar nu mai mult de 5 aplicari pe an.
Mãsuri de precautie si avertizare la aplicare si manipulare: când se aplicã
produsul, se poartã echipament adecvat, mascã de protectie a fetei, mănusi
corespunztoare (cauciuc, PVA sau nitril) ochelari de protectie, salopetã, boneta.
Spalati intotdeauna mainile inainte de a manca, bea, fuma sau a utiliza toaleta. A
se evita aplicarea produsului pe suprafete murdare si pe peretii proaspat varuiti.
A se evita inhalarea picaturilor generate prin pulverizare. A se spala corpul,
inclusiv parul, cu apa si sapun, dupa utilizare. A se proteja echipamentele si
aparatele destinate pregatirii hranei de contactul cu produsul. A nu se aplica
direct pe recipientele de hrana ale animalelor, direct pe animale sau pe hrana lor.
Niciodata nu pastrati insecticidul diluat. Se prepara o solutie proaspata de cate ori
este necesar.
Mãsuri de protectie a mediului înconjurãtor: periculos pentru fauna acvaticã. Nu
contaminati apa potabilã, canalele de irigatii sau alte suprafete de apã (râuri,
lacuri, bãlti, etc.). A nu se diversa resturi de produs pe terenuri cultivate.
A se utiliza numai în scopul pentru care a fost avizat, în conformitate cu
instructiunile de pe etichetã. Pentru a se evita riscurile pentru om si mediul
înconjurãtor, se vor respecta instructiunile de utilizare. Producãtorul îsi declinã
orice responsabilitate fatã de prejudiciile datorate depozitãrii sau utilizãrii
neconforme.

Data expirãrii: 3 ani de la data fabricatiei, inscriptionatã pe
ambalaj
Data fabricatiei si numãr lot: vezi pe ambalaj
Pentru detalii suplimentare, solicitati prospectul produsului

0800.872.272
(numãr gratuit)

