Engedélyezési lap
1. A készítmény neve: Goliath csótányirtó gél
2. Gyártja: BASF Agro BV. Wädenswill Branch (Wädenswill, Svájc)
3. Forgalomba hozza: BASF Hungária Kft. Agrodivisio 1132 Budapest, Váci út. 30.
4. Engedély száma: JÜ-22321-3/2014.
5. Terméktípus és minősítés:
5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus
5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer
6. Hatóanyaga: 0,05 % fipronil
7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:
Sárgás színű, képlékeny paszta, mely hatását a rovarokra gyomorméregként fejti ki. Biztonságát
a csalétekbe kevert keserű vegyület (Bitrex) fokozza.
8. Csomagolás:
35 gramm töltőtömeggel műanyag tubusban
– 5 db tubus + 1 db adagoló pisztoly kemény műanyag füles dobozban,
– utántöltésre: 4 db tubus karton dobozban.
9. Eltarthatóság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig
használható fel.
(A gyártás idejét az egyes tubusokon fel kell tüntetni!)
10. Felhasználhatóság kártevők szerint:
Zárt térben csótányok irtására alkalmas.
11. Használati utasítás:
A készítmény kizárólag a BaitGun adagoló pisztollyal juttatható ki.
Ezért először a pisztolyt helyezzük működésbe, melynek lépései a következők:
1. A ravaszt húzzuk be és a pisztoly markolatán levő választógombot állítsuk az R-helyzetbe.
2. A dugattyút hátrafelé ütközésig húzzuk ki.
3. A ravasz behúzása után a választógombot állítsuk l. vagy 2. helyzetbe.
4. Csavarjuk le a tubus elejéről a narancssárga védősapkát, és csavarjuk fel helyette a megfelelő
kijuttató csúcsot. A tubus végéről vegyük le a szintén narancssárga dugattyúvédő lemezt.
Ezután a tubust rögzítsük a pisztolyon, úgy, hogy a talpak a helyükre kerüljenek.
5. A pisztoly dugattyúját nyomjuk be ütközésig és fordítsuk el a dugattyút úgy, hogy a fekete
gomb végén levő nyíl lefelé mutasson.
6. A ravasz meghúzásakor a készítmény adagolása megindul, elengedésekor pedig abbamarad és
a pisztoly dugattyúja eltávolodik a tubus végétől. Néhány adag kijuttatása után a fekete gomb
segítségével a pisztoly dugattyúját ismét nyomjuk be ütközésig.

-27.A munka befejezésekor a tubus a pisztolyon hagyható, amíg ki nem ürül. Ha mégis kivesszük,
akkor az elejére a védősapkát helyezzük vissza.
A gélt fénytől védett, tiszta, a csótányok által látogatott helyekre, a sarkok, rések, repedések
közelébe, a vezetékek szegélylécek mellé, a bútorok és berendezési tárgyak (pl. hűtőgép,
tűzhely, konyhaszekrény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá juttassuk.
Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol az vízzel érintkezhet, vagy takarításkor
eltávolítják.
Az alkalmazandó mennyiséget az előforduló csótányfaj, illetve a fertőzöttség mértéke határozza
meg. Adagolás (0,03 gramm = kb. 3-4 mm átmérőjű csepp):
kis mérvű német csótányfertőzöttség esetén: 1-2 x 0,03 grammos csepp négyzetméterenként,
nagy mérvű német csótányfertőzöttség, illetve konyhai csótány előfordulásakor: 2-3 x 0,03
grammos csepp négyzetméterenként.
A csótányok a gél elfogyasztása után néhány óra múlva elhullanak. A kezelés eredményességét
a kijuttatás után 24 óra múlva az elhullott csótányok felderítésével ellenőrizhetjük.
A kijuttatott csalétek 3-4 hónapig hatásos. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük meg.
A csótányártalom megszűnése után a felületekről a gél vízzel eltávolítható.
A kijuttatott gélre, illetve környékére ne permetezzünk, mert az a rovarokat elriasztja.
12. Figyelmeztetés:
Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó.
Gyermekek a készítményt nem kezelhetik. A készítmény használata közben enni, inni,
dohányozni tilos! Használata után bő, meleg szappanos vízzel kezet kell mosni.
13. Címkefelirat:
tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10., 11. és 12.pontokat.
A csótányirtó gél tubusán fel kell tüntetni:
Goliath csótányirtó gél
Hatóanyaga: 0,05 % fipronil
Gyártja: BASF AGRO BV. Wädenswill Branch (Wädenswill, Svájc)
Forgalomba hozza: BASF Hungária Kft. Agrodivisio, 1132 Budapest, Váci út. 30.
14. OEK szakvélemény száma: 7711/108/2014.DDO

