
35gr

Insekticídna nástraha vo forme gélu na priame použitie 
proti rusovi domovému (Blattella germanica), švábovi 
obyčajnému (Blatta orientalis), švábovi 
hnedopásavému (Supella longipalpa) a švábovi 
americkému (Periplaneta amaricana) a ich nymfám. 
Účinná látka:  Imidacloprid  21,50 g/kg
Číslo povolenia: oznámenia potvrdené  pod zn: 
bio/778/D/13/5/CCHLP
UPOZORNENIE: Pred použitím si prečítajte priložený 
návod na použitie.

R51/53 Jedovatý pre vodné 
organizmy, môže spôsobiť dlhodobé 
nepriaznivé účinky vo vodnej zložke 
životného prostredia.
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
S13 Uchovávajte mimo dosahu 
potravín, nápojov a krmív pre 
zvieratá.
S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite 
ani nefajčite.
S24/25  Zabráňte kontaktu s 

pokožkou a očami.
S37 Noste vhodné rukavice.
S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, 
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, 
ukážte označenie látky alebo prípravku).
S60: Tento materiál a jeho obaly  musia byť 
zlikvidované ako nebezpečný odpad.
S61: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou 

bezpečnostných údajov.
Bezpečnostné opatrenia: 
Po použití prípravku Imidasect a pred jedlom si umyte 
ruky mydlom a vodou. 
Neaplikujte nástrahu v blízkosti nebalených potravín 
Neaplikujte gél na plochy, kde sú nebalené potraviny 
uložené, upravované alebo konzumované.
Neaplikujte nástrahu do blízkosti potravín, 
jedálenských príborov a riadu ani na plochy, s ktorými 
prichádzajú potraviny do kontaktu.
Chráňte potraviny, kuchynské potreby a príbory pred 
kontamináciou počas použitia. 
Neaplikujte gél na miesta prístupné deťom a 
domácim zvieratám. 
Toxický pre ryby. 
Neznečisťuje vodné nádrže, vodné toky alebo 
kanalizáciu prípravkom alebo jeho obalom. 
Dodržujte odporúčané dávkovanie a všetky 
podmienky v ňom odporúčané. Výrobca zaručuje 
kvalitu prípravku ak je v originálnom obale a 
používaný odporúčaným spôsobom.
Dodržujte pokyny, aby ste sa vyvarovali ohrozenia 
zdravia ľudí a poškodenia životného prostredia.

Číslo šarže a dátum výroby: pozri obal.

Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.
Výrobca:
ShardaEurope b.v.b.a. 
Jozef Mertensstraat 142,1702 Dilbeek 
Belgium
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