
În conformitate cu cele mai bune practici pentru operatorii 
profesioniști de dezinsecţie, este recomandat să se poarte mânuși 
(cauciuc, PVA sau nitril) și combinezon atunci când se 
amestecă/încarcă și în timpul aplicării produsului.

Se vor manipula numai în zone prevăzute cu o ventilație adecvată 
cu evacuare. 

Se citește întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și 
se respectă toate instrucțiunile furnizate.

Produsul se va utiliza doar în spaţii interioare.
NU SE ATING SUPRAFEȚELE TRATATE până când nu se usucă.

Manipulare:

Se vor respecta principiile de bază ale igienei muncii.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu 
efecte pe termen lung.

GHS09

9,99%

0,085%

Data emiterii autorizației: 20.03.2018

NUMELE TITULARULUI AUTORIZAȚIEI: Bayer S.R.L. România
Șoseaua București-Ploiești 1A, clădire B, etaj 1, 013681 București, România

Data expirării autorizației: 07.07.2022

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: Profesionali (lit. e)

TIPUL DE PRODUS: TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru 
combaterea altor artropode.

Rue jean-Marie LeClair 16, CP 106, 69266, Lyon Cedex 09, Franța
NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: Bayer S.A.S.

COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ
1) Substanța activă

2) Substanța activă

Asupra sănătății umane:

Sol: substanțele active nu îndeplinesc criteriile de PBT

Organisme acvatice: produsul prezintă un risc acceptabil 
considerând efectul acut și cronic de categoria I (foarte toxic) 
asupra mediului acvatic.

Asupra mediului: 

Aer: nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță 
activă în aer în timpul utilizării.

Simptome: dacă au fost înghițite cantități mari de produs, pot să 
apară următoarele simptome: amețeli, durere abdominală.

Imidacloprid: Log Kow = 0,57 | Muscalure: Log Kow >8,2 

Ecotoxicitate:

Alte organisme netinta: produsul nu prezintă risc neacceptabil 
pentru organismele din mediul terestru, dar poate avea efecte 
adverse asupra albinelor și a altor artropode neţintă.

Asupra sănătății animalelor nevizate: acest produs conține 
imidacloprid. Dacă au fost înghiţite cantitaţi mari de produs, pot să 
apară următoarele simptome: amețeli, durere abdominală. 
Riscurile și simptomele descrise au fost observate după 
administrarea unor cantităţi semnificative de substanță activă. Se 
va trata simptomatic cu monitorizarea funcției aparatului respirator 
și parametrii cordiovasculari. În cazul ingestiei unei cantităţi 
importante de produs, lavajul gastric se va aplica NUMAI în 
intervalul primelor două ore de la ingestie. În toate cazurile se 
recomandă administrarea de cărbune activ și sulfat de sodiu. Nu se 
cunoaște un antidot specific.

Apa: substanțele active nu îndeplinesc criteriile de PBT

POSIBILE EFECTE ADVERSE DIRECTE SAU INDIRECTE

Produs biocid cu substanţe active – substanţe chimice
CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA PRODUSULUI

Denumirea IUPAC

Denumirea IUPAC

Simboluri

Număr CAS

Număr CAS

Fraze de pericol 
(H)

Număr CE

Număr CE

Fraze de prudență 
(P)

Conținut de substanță activă

Conținut de substanță activă

Pictograma(e)

Imidacloprid

Muscalure

138261-41-3

27519-02-4

428-040-8

248-505-7

P273 Evitați dispersarea în mediu.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P501 Eliminați conținutul/recipientul la o 

unitate autorizată pentru colectarea 
deșeurilor

*) Acest prospect este parte integrată a etichetei produsului, conţinând informaţii incluse în Certificatul de 
AutorizareNr. RO/2018/0213/MRA/UK-2017-1076-0001, în conformitate cu art.69 din Regulamentul 528/2012

®TIPUL PREPARATULUI: produsul QuickBayt  (2Extra)WG 10 
utilizare profesională, împotriva organismelor ţintă musca 
domestica, pentru utilizare în unităţi agricole și ferme de animale. 
Produsul constă în granule solubile în apă.

2Mod de utilizare: pentru 100 m  se amestecă 250g produs cu 200 
2ml apă caldă, se aplică pe suprafețe de câte 2 m  care se dispun în 
2locurile frecventate de muște (echivalent 2.5g/m ).

Se repetă operația după 28 zile, dar nu mai mult de 5 ori pe an.

ORGANISMELE DĂUNĂTOARE VIZATE

Activitatea

Insecticidă 
(imidacloprid: 

Acțiune 
asupra SNC 
al insectelor) 
Atractanţă 

(muscalure)

Insecticidă 
(imidacloprid: 

Acțiune 
asupra SNC 
al insectelor) 
Atractanţă 

(muscalure)

Metoda de testare/
Protocolul de testare

Metoda standard 
pentru 

determinarea 
eficacității 

insecticide, în 
condiții de 
laborator.

Metoda de 
testare în 
condiții
de teren

Specia

Musca 
domestica

Musca 
domestica

Concentrații

Imidacloprid 
10.35% g/g

Muscalure
0.1 %g/g

Aplicare 
22.5g/m

Imidacloprid 
10.35% g/g

Muscalure

Aplicare 
22.5g/m

0.1 %g/g

Timpi de acțiune

21% în 30min 

Mortalitate:
9% în 10min 

39% în 60min 

71% în 20ore

58% în 
240min

90% după 1 
zi, 

Efect 
remanent 3 
săptămâni

Mortalitate



Timpul de acțiune necesar efectului biocid: 

- Interval de timp care trebuie respectat între utilizările produsului 
biocid: 28 zile, nu mai mult de 5 ori pe an.

- Metoda și/sau frecvența de aplicare: Pentru 100 m2 se amestecă 
250g produs cu 200 ml apă caldă, se aplică pe suprafețe de câte 2 
m2 care se dispun în locurile frecventate de muște (echivalent 
2.5g/m2).

- Intervalul de timp pentru primul acces al oamenilor sau 
animalelor în zonele în care s-a folosit produsul biocid: nu este 
cazul.
Perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate: nu este cazul.

În cazul ingerării: clătiţi cavitatea bucală. Nu administrați lichide și 
nu induceți voma. Contactați imediat un medic sau un centru de 
control al otrăvirii.

În cazul contactului cu ochii: clătiţi imediat cu apă din abundenţă 
și sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Îndepartaţi lentilele de 
contact, dacă există, după primele 5 minute, apoi clătiţi în 
continuare ochii cu apă. Consultați un medic dacă apare și persistă 
iritaţia.

În cazul contactului cu pielea: spălaţi-vă bine cu apă din 
abundenţă și săpun. Dacă simptomele persistă consultați un 
medic.

Indicații generale: părăsiți zona de risc. Așezați si transportați 
victimele în poziție stabila (așezate pe o parte). Îndepartaţi imediat 
îmbrăcămintea contaminată și eliminaţi-o în siguranţă.

Tratament: trataţi simptomatic. Monitorizați funcția cardiaca și 
respiratorie. Nu există niciun antidot specific.

Restricții pentru utilizarea produsului biocid: se va împiedica 
pătrunderea în apele de suprafață, în sistemul de canalizare sau în 
apele din pânza freatică. Se va evita aplicarea în zone de vegetație 
în care pot activa albinele.
Măsuri în caz de dispersie accidentală: pe baza informațiilor 
disponibile nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte 
adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor. Cu toate 
acestea trebuie evitată cât mai mult expunerea solului la produsul 
formulat. Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de 
substanță activă în aer în timpul utilizării.
Metode de decontaminare: în cazul dispersiei accidentale folosiți 
un echipament de manipulare mecanic, colectați și plasați în 
recipiente bine închise, adecvate pentru eliminare. Recipientele 
goale, cu urme de produs, trebuie eliminate ca deșeuri periculoase.

NU SE UTILIZEAZĂ PRODUSUL în zone în care ar putea contamina 
produse alimentare sau apa. NU SE APLICĂ PRODSUL direct pe 
animal ori pe păsările de curte.

Se manipulează numai în zone prevăzute cu o ventilație adecvată 
cu evacuare. Se elimină echipamentele care sunt contaminate în 
interior, care sunt perforate sau pentru care contaminarea 
exterioara nu poate fi îndepărtată. Se vor spala mâinile după 
utilizarea produsului. Se va evita contactul cu pielea și mucoasele. 
Niciodată nu se păstrează insecticidul diluat. Se prepară o soluție 
proaspată de câte ori este necesar.

Produsul trebuie aplicat astfel încât animalele de companie, 
efectivele de animale, alimentele și furajele să nu fie în contact cu 
produsul.
Nu se aplică direct pe suprafețele pe care sunt depozitate, 
preparate sau consumate alimente sau furaje.

Ambalaj: Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu 
produsul biocid.

Eliminarea deșeurilor de produs, a suporturilor tratate epuizate a 
ambalajelor acestora și apelor reziduale de la spălarea 
echipamentului de tratare se face în conformitate cu prevederile 
Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatori 
autorizați.
Recipientul după ce este golit de conținut, este considerat toxic, 
motiv pentru care ambalajul nu se reutilizează este distrus sau se 
reciclează conform legii în vigoare (program SCAPA).

Produsul poate asigura controlul pe termen lung al muștelor 
domestice în situații de igienă în mediul rural. Totuși este posibil ca 
acest control să se realizeze cel mai bine dacă tratamentul este 
completat de o bună practică de igienizare și dacă este posibil, 
împreună cu un tratament larvicid. Perioada minimă până la 
repetarea tratamentului este de 28 zile. Dacă necesită un 
tratament suplimentar în perioada de 4 săptămâni, se va utiliza un 
produs cu un mod de acțiune diferit. Produsul nu se va utiliza de mai 
mult de 5 ori într-o perioadă de 12 luni.

PRODUSUL ESTE PERICULOS PENTRU ALBINE. Aceasta poate fi 
aplicată în prezenţa animalelor cu condiția ca acestea să nu intre în 
contact cu substanța. Atunci când sunt atarnate panourile sau 
materialele pe care s-au aplicat substanța, trebuie să se acorde o 
atenţie deosebită ca aceasta să fie așezate în locuri în care să nu 
intre în contact cu animalele producătoare de produse alimentare 
și în care să nu contamineze hrana acestora. Produsul nu este 
adecvat pentru tratarea îngrășământului natural (bălegar, dejecții 
animale).

Produsul va fi depozitat intr-un loc accesibil numai personalului 
autorizat.

Produsul se va păstra în recipienți bine închiși în locuri ventilate și 
răcoroase departe de razele solare directe, protejate de îngheț, în 
locuri sigure, la distanță de alimente, băuturi și furaje, inaccesibile 
animalelor de companie și a altor animale care nu sunt specii țintă, 
pentru a minimiza riscul de atingere sau ingerare.

Produsul se va păstra în ambalajul original, bine închis, ferit de 
lumină într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat.

Dacă sunt necesare tratamente secvențiale pentru a reduce 
populațiile de muște, solicitantul recomandă utilizarea produsului 
ca o componentă a unui program integrat de combatere a 
dăunătorilor, care va cuprinde produse din clase chimice 
alternative, completat cu bune practici de igienizare. Cele mai bune 
rezultate se obțin în cazul aplicării unor cantităţi mici de insecticid 
în mai multe locații, în locurile unde se adună frecvent populațiile 
de muște.

INSTRUCTIUNI DE PRIM AJUTOR

INSTRUCŢIUNILE ȘI DOZELE DE APLICARE :

MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MăSURI PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR ȘI A HRANEI PENTRU 

INSTRUCȚIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANȚĂ pentru

CONDITIILE DE DEPOZITARE:

ALTE  INFORMAȚII:

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCIDE ÎN CONDIŢII 
NORMALE DE DEPOZITARE: 2 ani.

Pentru informatii suplimentare, solicitati si consultati actul de 
autorizare al produsului, disponibil si on-line la: 
www.bayercropscience.ro/produseBES.php


