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Upozornění: PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TUTO 
ETIKETU. Dodržujte přesně návod k použití, bezpečnostní opatření 
a doporučené dávkování a všechny podmínky bezpečného 
používání. Přípravek používejte pouze k účelům, pro které je určen. 
Při používání gelu by měla být dodržována všecha pravidla 
bezpečnosti práce, za niž máte plnou zodpovědnost, s ohledem na 
všechny factory a podmínky, v nichž je gel aplikován. Výrobce 
zodpovídá za kvalitu a účinnost přípravku jen v případě, že byl 
prodán v originálním balení, skladován a používán doporučeným 
způsobem.

MZDR 21644/2013/SOZ

S2: Uchovávejte z dosahu dětí
S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S24/25: Zamezte styku s kůží a očima
S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným 
způsobem
S45: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení)

První pomoc: Kontaminovaný oděv ihned svlékněte. 
Při kontaminaci kůže umyjte ihned velkým množstvím vody a 
mýdla. 
Při zasažení oka/očí vypláchněte  ihned vodou a kontaktujte lékaře. 
Při náhodném polknutí vyhledejte ihned lékařské ošetření.

První pomoc a léčbu můžete  konzultovat 24 hod. denně s 
Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 
92 93.

Nástraha k přímému použití proti mravencům faraónům (Monomo-
rium pharaonis), mravencům drnovým (Tetramorium caespitum), 
mravencům obecným (Lasius niger) a mravencům domácím (Lasius 
emarginatus)

Mechanismus účinnosti: Účinná látka imidacloprid patří mezi 
nitroguanidiny a v těle hmyzu  se váže na  neurony. Tato vazba 
narušuje přenos nervových impulsů, což je pro zasažený hmyz 
smrtelné.
Mravenci jsou lákáni potravními atraktanty  obsaženými v gelu. 
Dělnice donášejí gel do hnízd a distribují jej mezi ostaní příslušníky 
kolonie. Gel účinkuje pozřením i kontaktně na larvy i dospělé 
mravence.

Návod k použití: Ve vnitřních prostorách umisťujte gel ve formě 
kapek nebo tenkých linek na místa, kde se mravenci vyskytují, tj. do 
blízkosti cestiček mravenců, do blízkosti míst, kde vyhledávají 
potravu a vodu, do blízkosti míst, kde pronikají do místností, nebo 
do blízkosti vchodů do jejich hnízd. V místech, kde je jen podezření 
na výsykt mravenců, nebo kde se mravenci vyskytují zřídka, 
umístěte gel do vhodné insekticidní staničky.

Mimo vnitřní prostory umísťujte gel ve formě  kapek nebo tenkých 
linek do hnízd mravenců, nebo na jejich cestičky jen v případě, že 
mravenci pronikají do vnitřního prostoru. V případě, že jde jen o 
podezření na výskyt a aktivitu mrevenců, umístěte gel do insekticid-
ních staniček, aby byl chráněn před deštěm a jinými vnějšími vlivy.

Kde je to možné, odstraňte všechny ostatní zdroje potravy 
mravenců, aby mravenci ochotněji gel konzumovali. 

Účel použití: Nástraha IMIDASECT ANTS je určena k použití v 
těchto podmínkách: V obytných prostorách: zejména v  kuchyních. 
V potravinářských provozovnách: výrobnách, kuchyních 
veřejného stravování, jatkách, skladech, prodejnách, restauracích 
apod.
Ve veřejných budovách: ve zdravotnických zařízeních, hotelích 
apod. 

Dávkování: Ve vnitřních prostorách: Mravenec faraón a mravenec 
drnový: 1-2  kapky gelu na 1 m2. Mravenec obecný a mravenec 
domácí: 1 kapka gelu na 1 m jejich cestičky. Aplikované kapky gelu 
by měly mít asi 1 cm v průměru (přibližně 0,2 g).

Ve venovním prostoru:
Používejte  pouze proti mravencům, kteří pronikají do vnitřního 
prostoru. Mravenec obecný a mravenec domácí: 1 kapka gelu do 
blízkosti vchodu do hnízda nebo do blízkosti cestičky mravenců. 
Aplikovaná kapka by měla mít průměr asi 1 cm (asi 0,2g).

Poznámky:
Neaplikujte na místa, která jsou pravidelně uklízena a při úklidu by 
mohl být gel přemístěn na místa, kde by mohl přijít do kontaktu s 
potravinami, nebo zničen. Neaplikujte na místa, která jsou 
pravidelně omývána vodou, protože voda gel poškodí. Neaplikujte 
gel na místa čerstvě ošetřená postřikem insektidcidy. Aplikovaný 
gel  nepostřikujte žádnými insekticidy. Gel může poškozovat barvu 
textilních tkanin.

Bezpečnostní opatření: Po práci s přípravkam IMIDASECT ANTS a 
před jídlem si umyjte ruce vodou a mýdlem. Neaplikujte do 
blízkosti nebalených potravin. Neaplikujte gel na povrchy na nichž 
jsou potraviny skladovány, připravovány nebo konzumovány.  
Během aplikace chraňte potraviny, nádobí a jídelní příbory před 
kontaminací gelem. Neaplikujte gel na místa přístupná dětem a 
domácím zvířatům. Zabraňte kontaminaci vodních nádrží, 
vodních toků. 
 
Skladování: Skladujte v originálních obalech v suchých, 
chladných, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů, 
krmiv, léků a chemických látek. Nevystavujte přímému slunečnímu 
svitu a teplotám vyšším než 40º C. Chraňte před mrazem.

Odstraňování obalů a zbytků přípravku: Přípravek z obalu úplně 
spotřebujte. Prázdný obal nepoužívejte ani po vypláchnutí k jiným 
účelům. Prázdné obaly a zbytky přípravku odstraňujte jako 
nebezpečný odpad. 

Číslo šarže a datum výroby: viz obal.
Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.

Výrobce: SHARDA Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek
BELGIQUE

Dovozce a distributor v ČR: 

ANTS
GELOVÁ NÁSTRAHA PROTI MRAVENCŮM IMIDACLOPRID 0,1g/kg (0.01%)


