Posiadacz pozwolenia: SBM Développement S.A.S., 60 chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja
Podmiot wprowadzający produkt biobójczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: SBM Life
Science Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Producent produktu biobójczego: Bayer S.A.S, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69266 Lyon Cedex, 09,
Francja
Numer pozwolenia: PL/2019/0427/MR

Fastion – pułapka na mrówki
Substancja czynna: Imidachlopryd (CAS 138261-41-3) 0,03 g/100 g
Postać produktu: przynęta gotowa do użycia: żel
Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę
oraz postępować zgodnie z instrukcją

Uwaga
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
Fastion – pułapka na mrówki jest gotową do użycia pułapką z przynętą, stosowaną do eliminacji
mrówek wewnątrz pomieszczeń (np. kuchnie, salony i piwnice) oraz wokół budynków (np. tarasy,
chodniki, patia, wejścia do szop i garaży). Produkt zwalcza mrówki faraona, hurtincę zwyczajną,
koczowniczka czarnogłowa oraz mrówki aregentyńskie.
Do stosowania przez użytkownika powszechnego.
SPOSÓB STOSOWANIA I DAWKOWANIE:
Zwalczanie mrówek wewnątrz budynków: pułapkę z przynętą należy umieścić w miejscach, w których
mrówki mogą szukać pożywienia, np. pod drzwiami, oknami lub niedaleko pęknięć i szczelin.
Zwalczanie mrówek wokół budynków: pułapkę z przynętą należy wyłożyć w miejscu aktywności
mrówek, w pobliżu lub bezpośrednio na ścieżkach wędrówek mrówek.
Przed umiejscowieniem pułapki należy przerwać aluminiową folię poprzez naciśnięcie górnej części
pułapki, tak aby umożliwić mrówkom dostęp do przynęty.
W przypadku małej liczebności organizmów szkodliwychowadów należy zastosować jedną pułapkę z
przynętą (tj. 2,0 g przynęty). W przypadku dużej ilości mrówek, należy zastosować dwie pułapki z
przynętą (tj. 4,0 g przynęty). Stosować maksymalnie dwie pułapki w jednej lokalizacji.
Po wyłożeniu pułapek należy prowadzić regularne inspekcje punktów (co 7 dni), w których
zastosowano produkt. Efekty działania preparatu widoczne są już po kilku dniach.
Pułapkę należy wymienić po 4 tygodniach na nową.
Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia.
Jeśli pomimo stosowania produktu aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy powiadomić
posiadacza pozwolenia i skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem dezynsekcji.
Nie należy stosować produktu w sposób ciągły.

W miejscach wyłożenia pułapek nie należy stosować innych metod zwalczania mrówek (np.
preparatów w aerozolu). Nie stosować doglebowo (nie zakopywać).
Produkt należy umieszczać z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub źródeł ciepła (nie
umieszczać produktu pod kaloryferem).
Chronić przed deszczem.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną
do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania
(zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu, dzikiego ptactwa).
Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z
nim kontakt.
Produkt należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Produkt jest niebezpieczny dla pszczół.
Nie stosować na glebę, trawniki i klomby.
W przypadku reinfestacji, należy ponownie zastosować produkt.
W przypadku stosowania produktu wokół budynków nie stosować produktu w okolicy studzienek
kanalizacyjnych. Rozmieszczać produkt w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wilgocią,
zalaniem, zmywaniem i działaniem warunków atmosferycznych.
PIERWSZA POMOC:
Opuścić obszar zagrożenia. Umieścić poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej). Zdjąć
i natychmiast usunąć w bezpieczny sposób zanieczyszczoną odzież.
W przypadku połknięcia: wypłukać jamę ustną wodą. W przypadku wystąpienia objawów i/lub
spożycia dużych ilości produktu biobójczego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W
przypadku zaburzenia świadomości należy położyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i zgłosić się
po pomoc lekarską. Nie podawać płynów ani nie wywoływać wymiotów. Zachować opakowanie lub
etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Umyć zanieczyszczoną skórę
wodą z mydłem. Jeśli wystąpią objawy podrażnienia, skontaktować się ze specjalistą ds. leczenia
zatruć. Jeśli podrażnienie rozwinie się i będzie się utrzymywać, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku kontaktu z oczami: natychmiast płukać dużą ilością wody, również pod powiekami przez
co najmniej 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są.
Wskazówki dla lekarza i personelu medycznego: brak antidotum, stosować leczenie objawowe i
wspomagające. Należy monitorować czynności serca i układu oddechowego. W przypadku znacznego
spożycia należy rozważyć płukanie żołądka w ciągu pierwszych 2 godzin. Wskazane jest podanie węgla
aktywowanego wraz z siarczanem sodu.
W przypadku, kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna niż wymieniona w akapicie PIERWSZA
POMOC należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk (58) 301-65-16
Kraków (12) 411-99-99
Poznań (61) 847-69-46
Warszawa (22) 619-08-97
ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA:
Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub
opakowaniem po produkcie.
USUWANIE PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA:
Opakowania po produkcie i pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym
pojemniku usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów
komunalnych.
Po zakończeniu aplikacji puste opakowania należy usunąć w sposób bezpieczny.
Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produkcie nie należy
używać do innych celów.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA ORAZ DŁUGOŚĆ OKRESU PRZECHOWYWANIA:
Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w
chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt
niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła. Chronić przed mrozem. Nie
przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Długość okresu przechowywania: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.
Data produkcji:
Numer serii:
Masa produktu w opakowaniu:

