
Maxforce Prime 
 
Insekticídna nástraha vo forme pasty pre profesionálne použitie určená k ničeniu švábov a rusov. 
 
Účinná látka: imidacloprid                       21,5 g/kg 
 
Pozor: 
Prípravok obsahuje  nebezpečnú látku imidacloprid (EC 428-040-8) 
       Xi                               N 

  
 
 
 
 
 

 dráždivý          nebezpečný pre životné prostredie 
 
R43        Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. 
R 51/53  Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke  
               životného prostredia. 
 
Prípravok môže ohroziť zdravie po požití, styku s pokožkou a sliznicami! 
Prípravok je horľavý! 
Používajte biocídne výrobky bezpečne.  Používajte iba podľa návodu! 
 
Návod na použitie: 
Prípravok je vhodný na použitie v potravinárskych prevádzkach, reštauráciách, bytoch, hoteloch, kanceláriách, 
skladoch, chovoch laboratórnych zvierat a ďalších miestach s výskytom švábov a rusov. Vhodný je hlavne  
do objektov, kde sa nemôže použiť klasický postrek. Nástraha sa aplikuje pomocou špeciálneho aplikátora  
na skrytých miestach, ako sú škáry a praskliny v múroch, rohoch miestností, za chladničkami a za kuchynskými 
linkami, v zásuvkách stolov a pod. Prípravok sa aplikuje tam, kde sú úkryty švábov a rusov, na miesta ktorá nesú 
intenzívne osvetlená.  Dávkovanie je prispôsobené intenzite zamorenia a druhu hmyzu (v prepočte na 1 m2 
podlahovej plochy). 
 
Aplika čná dávka – kvapka gelu s priemerom 5 mm, čo zodpovedá približne 0,1 g. 
 Nízky výskyt Vysoký výskyt 
Rus domáci 0,1 g/m2 2 x 0,1 g/m2 

Šváb obecný 2 x 0,1 g/m2 3 x 0,1 g/ m2 

(Nízky výskyt – hmyz neje vidno  v priebehu dna          Vysoký výskyt – hmyz je bežne vidno v priebehu dna) 
Vyloženú nástrahu je nutné po aplikácii kontrolovať a prípadne doplňovať podľa potreby (ak je spotrebovaná 
alebo na miesta, ktorá nebola ošetrená).  Prvé účinky prípravku sú viditeľné  do 24 hodín od aplikácie a 
prípravok zostáva účinný minimálne 3 mesiace po vyložení. 
Nástrahu neaplikujte na miestach, ktorá sa bežne umývajú a na miestach, ktorá sú extrémne prašná alebo vlhká. 
Prípravok neje možné aplikovať na miesta ošetrené postrekom alebo postrek aplikovať na nástrahu. Pachy 
z chemických látok nástrahu znehodnotia, stáva sa  neatraktívna pre hmyz. Použitie prípravku nevyžaduje 
predbežnú prípravu, činnosť v ošetrovaných priestorov môže pokračovať bez prerušenia a obmedzenia.  
 
Bezpečnostné opatrenia:   
S24        Zabráňte kontaktu s pokožkou. 
S37        Noste vhodné rukavice. 
S35        Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste. 
S57        Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. 
 

Pri práci používajte ochranný pracovný oblek (typ 3), nitrilové rukavice (min. hrúbka 0,40 mm) a ochranné 
okuliare (EN 166). Po práci si umyte ruky teplou vodou a mydlom. Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. 
Prípravok používajte tak, aby nedošlo ku kontaminácii potravín, vody, krmív a miest, kde sa s potravinami 
pracuje. Aplikujte na miesta, kde nástraha nebude dosiahnuteľná deťmi a domácimi zvieratami. 
Ak je potrebné vykonať dekontamináciu ošetreného povrchu, môžeme gel odstrániť špongiou s použitím 5 % 
roztoku chloridu sodného. Prípravok na určitých materiáloch (napr. textílie, koberce  a pod.) môže spôsobiť 
vznik škvŕn –  skúška podľa potreby.  
Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.  



Bezpečnostné opatrenia pri požiari: pri horení sa uvoľňuje oxid uhoľnatý. Pri hasení používajte dýchací 
prístroj. 
 
Prvá pomoc: 
Pri náhodnom požití: vypláchnite si ústa vodou. Vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Zvracanie vyvolajte len v 
prípade, ak je postihnutý pri plnom vedomí, lekár nie je ihneď k dispozícií, došlo k požitiu väčšieho množstva 
(viac ako jedno  prehltnutie) a neuplynula viac než 1 hodina od intoxikácie. Nesmie dôjsť k vdýchnutiu zvratkov. 
Pri zasiahnutí očí:  ihneď vymývajte prúdom pitnej vody po dobu minimálne 15 minút (po 5 minútach odstráňte 
kontaktné šošovky  pokiaľ sú používané ). Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekárske ošetrenie.  
Pri zasiahnutí položky: okamžite odstráňte zasiahnutý odev, dôkladne umyte zasiahnuté miesta mydlom a teplou 
vodou.  V prípade, že podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekárske ošetrenie.  
Prípadné otravy možno konzultovať s Národným tox. informačným centrom  v Bratislave, tel.č. 02/5477 4166. 
 
Skladovanie: 
Skladujte v originálnych uzavretých obaloch v suchých, chladných, uzavretých skladoch, oddelene od potravín, 
nápojov, krmív,  liekov a chemických látok.  
Nevystavujte teplotám nad 40 0C. 
Chráňte pred mrazom a zdrojom vznietenia. 
Skladovacia doba: 2 roky od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.  
 
Likvidácia obalov a prípadných zvyškov  prípravku 
Prázdne obaly ( tuby) po znehodnotení spáĺte v schválenej spaľovni. Prípadné zbytky prípravku  spáĺte 
v schválenej spaľovni  nebezpečných odpadov za podmienok, ktoré platia aj pre obaly. 
 
Hmotnosť: 4 x 30 g (PP tuby) 
Číslo šarže a dátum výroby: uvedené na obale 
Výrobca:               Bayer S.A.S., Lyon, Francúzsko 

Držiteľ registrácie: Bayer,  s r.o.,  Sieme,nsova 4,  155 00 Praha 5, ČR, tel. 00420 266101111 
Registračné číslo CCHLP:   

Maxforce ® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer. 
 

 
 
 


