
30g ANTS
Insecticid sub form a de momeala, pe baza de imidacloprid si 
atractant, folosit pentru combaterea furnicilor
Avizat in Romania cu Aviz Nr. 2795BIO/18/05.14
Continut in substanta activa: 0,1 g/kg (0,01% w/w) imidacloprid 
Tipul de produs: 18

Fraze de risc: R22 - Nociv prin înghiţire R 50/53 - Foarte toxic pentru 
organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung 
asupra mediului acvatic.
Fraze de prudenţă:  S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor S13 – A se 
păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale S24/25 
– A se evita contactul cu pielea și cu ochii S35 - A se elimina 
reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat 
toate măsurile de precauţie. S45 – În caz de accident sau dacă vă 
simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se arată 
eticheta) S60 - A se elimina produsul şi ambalajul (recipientul) ca 
deşeu periculos. S61 - A se evita dispersarea în mediu. A se consulta 
instrucţiunile speciale/�şa tehnică de securitate.
Categoria de utilizatori: profesionali
Locurile de utilizare: IMIDASECT ANTS se recomanda a � utilizat in 
spatii interioare si exterioare, cum ar �: locuinte, cladiri publice, spatii 
de procesare si depozite a alimentelor, alte incinte civile.
Nu se va aplica pe alimente sau obiecte utilizate la prepararea hranei 
si pe suprafete utilizate la prepararea sau consumul alimentelor. 
Nu se aplica in amestec cu alt produs.
Instructiuni de utilizare: Combate speciile de furnici cel mai 
frecvent intalnite printre care: furnica neagra (Lasius niger) furnica 

faraon (Monomorium pharaonis), furnica argentiniana 
(Linepithema humile).
Pentru combaterea furnicilor faraon si a furnicilor fantoma se 
aplica 1-2 picaturi, in diametru de aproximativ 1 cm, pentru un 
metru patrat. (0,2 grame/picatura).
De asemenea se poate administra sub forma de linii subtiri.
Masuri de precautie si avertizare: Citiți intotdeauna şi respectați 
intocmai informațiile din �şa cu date de securitate a produsului 
inainte de manipulare şi utilizare.
Manipularea produsului se va face de catre persoane echipate cu 
manusi de cauciuc.
Dupa incetarea lucrului sau inainte de a manca, a bea sau a fuma se 
spala mâinile. Produsul nu se aplica in locuri usor accesibile de 
copii sau animale de companie.
Conditii de depozitare: Produsul trebuie depozitat în ambalaje 
originale, inchise etans, într-un loc rece, uscat, bine ventilat. A se 
evita temperaturile ridicate si actiunea directa a soarelui. A se feri 
de umezeală si inghet. A nu se păstra cu oxidanți, solutii alcaline 
caustice, sau acizi. Se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje. 
Veri�cati in mod regulat  starea tehnica de siguranta a stocurilor.
Producatorul isi declina orice responsabilitate fata de 
prejudiciile datorate depozitarii sau utilizarii neconforme cu 
recomandarile de mai sus.
Producator:  Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (west), Mumbai, India.
Tel : 0091 22 66782800. 
Fax:009122 66782828/66782808 
Distribuitor: 

Lot nr: vezi sus         Data fabricatiei: vezi sus
Termen de valabilitate:  4 ani de la data 
fabricatiei, atunci can produsul este pastrat 
sigilat in abalaje originale si in incaperi 
racoroase
Telefon de urgenta: 021/318 36 06 sau 021 318 
36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00);
Institutul  National de Sanatate Publica; Strada 
Dr. Leonte Anastasievici nr.1-3; 050463 
Bucuresti
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