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ИМИДАСЕКТ

Номер на издаденото разрешение за пускане на 
пазара:1488-1/11.06.2013г.
Наименование на активните вещество: Имидаклоприд - 2.15 g / 100 g. 
Област на приложение: Имидасект е подходящ за контрол на хлебарки в 
следните помещения – къщи, апартаменти, кухини, обществени сгради, 
общински центрове, кина , църкви, търговски помещения, хотели, 
ресторанти, училища, детски градини, болници,  старчески домове, 
заведения за оказване на помощ и грижа, обществени бани, транспортни 
средства (кораби, влакове, самолети), складови площи, индустриални 
складове.
С изключение на помещения, оборудване, превозни средства, места и 
свързани обекти със събирането, транспортирането и третирането на 
боклуци и отпадъци от животински и растителен  произход.
С изключение на помещения, оборудване, превозни средства, места и 
свързани обекти с:
-транспортирането, приемането, поддържането и подслоняването на 
домашни любимци или за приготвянето и транспортирането на храни.
- прибирането на реколтата, транспортирането, съхранението, 
индустриалната преработка и маркетирането на продукти от животински 
и растителен произход.
Група 3 “ Биоциди за борба с вредителите “
Подгрупа 18 “Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други 
членестоноги”.
Категория на потребители: професионална.

Символ и знак за опасност: 
Рискови фрази (R- фрази):
R51/53 Токсичен за водни организми, може да 
причини дълготрайни неблагоприятни ефекти 
във водната среда.

Съвети за безопасност (S-фрази):
S2 Да се съхранява далече от достъп на деца.
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за 
хора и животни.
S29 Да не се изпуска в канализацията.
S60 Този материал и неговата опаковка да се 

третират като опасен отпадък.
S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните 
инструкции/ информационния лист за безопасност.
Вид на биоцидния препарат – гел.
Начин на употреба: 
Преди третиране отстранете всички естествени източници на храна за 
хлебарките -(отпадъци, остатъци от храна и др.) от зоната на нападението, 
за да окуражите консумацията на примамката от хлебарките.
Приложете гелът на места, на които обичайно се срещат хлебарки, а също 
така и между източници на храна и топли (<50°C)  места, осигуряващи 
подслон (ъгли, цепнатини, пукнатини, кухини, въздуховоди, зад и под 
первази и уреди, дълги тръби, в близост до водни точки).
По време на инспекциите проверявайте третираната зона и ако е 
необходимо подменяйте използваният гел, тъй като хлебарките оставят 
секрети и изпражнения, за да привличат други.
Гелът може да се постави локално, без да се нарушават дейностите в 
третираната зона.
Разходна норма: 
1 капка (0.1 g) / 1 m2 – при нормална заселеност с германски и ивичести 
хлебарки и 2 капки (от по 0.1 g) / 1 m2 – при висока заселеност с германски 
и ивичести хлебарки.
2 капки (от по 0.1 g) / 1 m2 – при нормална заселеност с ориенталски и 
американски хлебарки и 3 капки (от по 0.1 g) / 1 m2 – при висока заселеност 
с с ориенталски и американски хлебарки.
1 капка от 0.1 g е еквивалентна на капка с диаметър 5 мм.
При нормални условия, капките остават активни и привлекателни за около 
2 месеца.
Не прилагайте в близост до не покрита храна.
Не прилагайте гелът в близост до храна, прибори и повърхности, които 
влизат в контакт с храни.
Не прилагайте гелът на места, където регулярното почистване може да 
придвижи примамката до повърхности, които влизат в контакт с храни.
Не прилагайте гелът на места, които се почистват регулярно с вода, тъй 
като водата може да отстрани депозираният гел.
Не прилагайте гелът на места наскоро пръскани с инсектицид.
Не пръскайте инсектицид върху гела.
Приложението на гелът върхе текстил може да причини обезцветяване.

Важно:
Използвайте инсектицидите внимателно. Преди употреба, прочетете 
етикета.
Спазвайте употребите, дозите, условията и предпазните мерки 
посочени на опаковката, които са били определени въз основа на 
характеристиките и на продукта и приложенията, за които той се 
препоръчва.
Третирането трябва да се извършва в съответствие с добрите практики, 
вземайки в предвид, на ваша отговорност, всички специфични фактори, 
които биха могли да бъдат въвлечени и които са извън нашият контрол 
(използвани материали, условия на приложение, смесване на продукти 
и т.н.).
Производителят гарантира качеството на неговите продукти 
продавани в оригинални опаковки. 

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И 
ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА

Интервал между обработките: при необходимост. 
При нормални условия, капките остават активни и привлекателни за 
около 2 месеца.
При употреба: Измивайте ръцете и експонираната кожа с вода и сапун 
след употреба и преди хранене. Не прилагайте гелът на места, на които 
се съхранява, приготвя или консумира храна. Защитете храната, 
съдовете за готвене и приборите от замърсяване по време на 
приложението. Да не се прилага гелът на места достъпни за деца и 
домашни любимци. Токсичен за риби. Да не се замърсяват езера, водни 
пътища или канали с продукта или опаковката. 
Съхранение: Да се съхранява в затворени оригинални опаковки, 
далече от достъп на деца и домашни любимци. При тези условия 
Имидасект може да бъде съхраняван в продължение на 2 години. 
Транспорт: Да се транспортира в съответствие с изискванията за 
отделните видоме транспорт.
Противопожарни мерки: Подходящи гасителни срадства- воден спрей, 
пяна, въглероден диоксид, пясък.
Мерки за първа помощ:
Сменете замърсеното облекло.
При контакт с кожата: Незабавно да се измие кожата със сапун и много 
вода.
При контакт с очите: Да се изплакнат очите старателно с вода. 
Консултирайте се с офталмолог.
При поглъщане: Незабавно потърсете квалифицирана лекарска 
помощ.
Обезвреждане: Отпадъците от биоцидния препарата като остатъчни 
количества и опаковки, да се съхранява временно в специални плътно 
затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, 
притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на 
отпадъците. 
Номер на партида: вж опаковката.
Дата на производство: вж опаковката
Дата, на която изтича срока за годност: 2 години от датата на 
производство 
Опаковка: 35 g

Лице, което пуска на пазара биoцидa:
Sharda Europe b.v.b.a.

Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek

Белгия
Tel.: +91 22 6678 2800

Прoизвoдитeл на биoцидa:
Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd

Domnic Holm
29th Road , Bandra (West)

Mumbai – 400050
Индия

Tel : + 91 22 6678 2800
Диcтpибутop:

Опасен за 
околната среда

ИНСEКТИЦИДEН ГEЛ ЗA УHИЩOЖAВAНE НA XЛEБAPКИ

ЗА ПРOФEСИOНAЛНA  УПOTРEБA


