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Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto
Portland Garden Esca Insetticida Formiche Pronta all'Uso

1.2. Titolare dell'autorizzazione
Nome

SmarTec Solutions Limited

Indirizzo

1, Andrews Apartments Ignazio Saverio Mifsud Street BKR 1175
Birkirkara Malta

Nome e indirizzo del titolare
dell'autorizzazione

Numero di autorizzazione
IT/2021/00749/AUT

Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3)
Data di rilascio
dell'autorizzazione
Data di scadenza
dell'autorizzazione

IT-0026663-0000

30/10/2017

29/10/2027

1.3. Fabbricante/i dei biocidi

Nome del produttore

Dongguan Ryelight Customer products Co Ltd

Indirizzo del fabbricante

Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523896 Guadong Province Cina

Ubicazione dei siti produttivi

Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523896 Guadong Province Cina

Nome del produttore

MYLVA S.A.

Indirizzo del fabbricante

Via Augusta, 48 08006 Barcelona Spagna

Ubicazione dei siti produttivi

Sant Galderic, 23 09395 Sant Pol de Mar (Barcelona) Spagna
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Nome del produttore

CTR, Lds.

Indirizzo del fabbricante

Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325
Samora Correia Portogallo

Ubicazione dei siti produttivi

Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325
Samora Correia Portogallo

Nome del produttore

IGO srl.

Indirizzo del fabbricante

Via Palazzo 46 24061 Albano Sant’Alessandro Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Via Palazzo 46 24061 Albano Sant’Alessandro Italia

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

59 - 1R-trans Fenotrina

Nome del produttore

ENDURA S.p.A.

Indirizzo del fabbricante

Viale Pietramellara 40121 Bologna Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 39 Wenfeng Road, Yangzhou 225009 Jiangsu Cina

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida
Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

1R-trans Fenotrina

3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-2,2-dimethyl- 3(2-methylprop-1enyl)cyclopropanecarbox

Principio attivo

26046-85-5

247-431-2

0,1
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2.2. Tipo di formulazione
RB - Esca (pronta per l'uso)

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Non disperdere nell’ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto in en uppsamlingsplats för miljöfarligt hushållsavfall..

4. Uso/i autorizzato/i

4.1 Descrizione dell'uso
Uso 1 - Authorised use
Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri
artropodi

Descrizione esatta dell'uso
autorizzato (se pertinente)

Betesstation med bekämpningsmedel för allmän användning mot myror i bostäder.

Organismo/i bersaglio
(compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Lasius niger
Nome comune: Svart trädgårdsmyra
Fase di sviluppo: Alla utvecklingsstadier

In ambiente chiuso

Campo di applicazione
Betesstation med bekämpningsmedel för allmän användning mot myror i bostäder.

Metodi di applicazione

Metodo: I beteslådor
Descrizione dettagliata:
1-2 betesstationer per rum, inte fler än 1 betesstation per 8 m²
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Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 1-2 betesstationer per rum, inte fler än 1 betesstation per 8 m²
Diluizione (%): 0
Numero e tempi di applicazione:
1-2 betesstationer per rum, inte fler än 1 betesstation per 8 m²

Categoria/e di utilizzatori
Dimensioni e materiale
dell'imballaggio

Utilizzatore non professionale

Paviljongstation (PVC-kapsel med skyddsfilm av aluminium eller PET/PE/EVOH/PEkapsel med PE/ALU/PE/CA-skydd) – 5 g – 2 eller 4 enheter per förpackning

UFO-station (PVC-kapsel med skyddsfilm av aluminium eller PET/PE/EVOH/PE-kapsel
med PE/ALU/PE/CA-skydd) – 5 g – 2 eller 4 enheter per förpackning

Trekantig station (PVC-kapsel med skyddsfilm av aluminium eller PET/PE/EVOH/PEkapsel med PE/ALU/PE/CA-skydd) – 5 g – 2 eller 4 enheter per förpackning

Kammare (polystyrol-station) – 5 g – 2 eller 4 enheter per förpackning

Ministation (PET/PE/EVOH/PE eller PET/PE/EVOH/PE med PE/ALU/PE/CA-skydd)
eller PVC med skyddsfilm av aluminium – 5 g – 2, 4 eller 6 enheter per förpackning

Myrbete, blisterförpackning (PET/PE/EVOH/PE-blister) – 5 g – 2 eller 4 enheter per
förpackning

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso
Placera betesstationen på en plan yta nära myrboet, vid en myrstig, eller där myrorna kommer in i rummet.

Paviljongstation: Ta bort det genomskinliga skyddslocket i mitten och aktivera enheten genom att trycka ner kapseln i betesstationen
ordentligt. Placera betesstationen i ett område som är skyddat från fukt.
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UFO-station/trekantig station: Aktivera enheten genom att trycka ner den övre runda knappen på betesstationen.

Kammarstation: Aktivera betesstationen genom att bryta den exponerade fliken och avlägsna den från sidan av myrbetet.

Ministation: Aktivera enheten genom att hålla fast den och klippa av upphöjningen längst upp på betesstationen. Skölj därefter av
saxen.

Utsätt inte produkten för direkt solljus eller värme vid användning (placera den t.ex. inte under ett element).

Produkten ska inte återanvändas eller återvinnas.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso
FÅR ENDAST ANVÄNDAS SOM INSEKTICID.

Endast för inomhusbruk.

Säkerställ att barn och husdjur inte kan komma åt produkten.

Tvätta händerna och exponerad hud före måltid och efter användning.

Använd inte produkten på eller i närheten av livsmedel, dryck eller djurfoder, eller på ytor eller bestick som kan komma i direkt
kontakt med livsmedel, dryck, djurfoder eller djur.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Detta material och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt.

Förorena inte sjöar eller vattendrag med dessa kemikalier eller använda förpackningar.

Förvaras separat från livsmedel, dryck och djurfoder.

Oanvänd produkt i behållaren måste kasseras som fast avfall.

Öppna inte betesstationen med våld.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le
istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela
dell'ambiente

Vid kontakt med huden: Tvätta grundligt med mycket vatten – ta av kontaminerade kläder direkt.
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Vid kontakt med ögonen: Ta ut eventuella kontaktlinser. Tvätta grundligt under flera minuter med mycket vatten.

Förtäring: Skölj munnen ordentligt med vatten. Uppsök läkare direkt.

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e
del relativo imballaggio
Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala förordningar.

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del
prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Förvaras i originalförpackningen.

Förvaras torrt och svalt.

Lagringstid 36 månader i rumstemperatur.

Skyddas mot frost.

5. Indicazioni generali per l'uso
5.1. Istruzioni d'uso
Placera betesstationen på en plan yta nära myrboet, vid en myrstig, eller där myrorna kommer in i rummet.
Paviljongstation: Ta bort det genomskinliga skyddslocket i mitten och aktivera enheten genom att trycka ner kapseln i betesstationen
ordentligt. Placera betesstationen i ett område som är skyddat från fukt.
UFO-station/trekantig station: Aktivera enheten genom att trycka ner den övre runda knappen på betesstationen.
Kammarstation: Aktivera betesstationen genom att bryta den exponerade fliken och avlägsna den från sidan av myrbetet.
Ministation: Aktivera enheten genom att hålla fast den och klippa av upphöjningen längst upp på betesstationen. Skölj därefter av
saxen.
Utsätt inte produkten för direkt solljus eller värme vid användning (placera den t.ex. inte under ett element).
Produkten ska inte återanvändas eller återvinnas.

5.2. Misure di mitigazione del rischio
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FÅR ENDAST ANVÄNDAS SOM INSEKTICID.
Endast för inomhusbruk.
Säkerställ att barn och husdjur inte kan komma åt produkten.
Tvätta händerna och exponerad hud före måltid och efter användning.
Använd inte produkten på eller i närheten av livsmedel, dryck eller djurfoder, eller på ytor eller bestick som kan komma i direkt
kontakt med livsmedel, dryck, djurfoder eller djur.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Detta material och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt.
Förorena inte sjöar eller vattendrag med dessa kemikalier eller använda förpackningar.
Förvaras separat från livsmedel, dryck och djurfoder.
Oanvänd produkt i behållaren måste kasseras som fast avfall.
Öppna inte betesstationen med våld.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di
pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
Vid kontakt med huden: Tvätta grundligt med mycket vatten – ta av kontaminerade kläder direkt.
Vid kontakt med ögonen: Ta ut eventuella kontaktlinser. Tvätta grundligt under flera minuter med mycket vatten.
Förtäring: Skölj munnen ordentligt med vatten. Uppsök läkare direkt.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala förordningar.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali
di stoccaggio
Förvaras i originalförpackningen.
Förvaras torrt och svalt.
Lagringstid 36 månader i rumstemperatur.
Skyddas mot frost.

6. Altre informazioni

Resistens

Följande meningar måste finnas på dekalen:

• Avbryt användningen i händelse av minskad effekt eller misstänkt resistensutveckling. Användaren rekommendeas i detta fall
kontakta en professionell skadedjursanerare.

Följande fraser är endast avsedda som information:
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• Behandlingen ska kombineras med icke-kemiska åtgärder om så är möjligt.

• Läs alltid etiketten eller broschyren innan användning och följ alla anvisningar som tillhandahålls.

• Eftersträva fullständig eliminering av målinsekterna inom de drabbade områdena.

• Ta hänsyn till målinsekternas livscykel och egenskaper. Fokusera på det mest mottagliga stadiet av skadedjurets livscykel.

• Alternera behandlingen med produkter som verkar på olika sätt.

• Resistansutveckling ska övervakas kontinuerligt. Användaren ska informera tillståndshavaren om behandlingen inte har avsedd
verkan.
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