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Maxforce Quantum  
 

Insekticídna nástraha vo forme riedkej pasty pre profesionálne použitie určená k ničeniu mravcov faraónskych a 

mravcov čiernych. 

 

Účinná látka: 

Imidakloprid (EC 428-040-8)     0,3 g/kg       

 

 
 

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a 

         životné prostredie. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom. 
 

 

Účinok: 

Nástrahu  prijímajú mravce ako potravu a zároveň je robotnicami zanášaná do hniezd, kde pôsobí  na ďalších 

členov kolónie (larvy a kráľovné). Prvé príznaky pôsobenia nástrahy sú viditeľné už za 7 dní, ale k úplnému 

zničeniu kolónie dochádza za 2-4 týždne v závislosti od  veľkosti populácie. Nástraha zostáva účinná minimálne 

počas 12 týždňov. U mravce čierneho a príbuzných druhov sú prvé účinky vidieť už po 3 dňoch, k úplnej 

likvidácii kolónie dôjde za 7-14 dní.  Vo vonkajšom prostrediu zostáva účinná 7-10 dní ak nedojte ku zmytí 

dažďom. 

 

Návod na použitie: 

Prípravok je určený na ošetrenie potravinárskych prevádzok, reštaurácií, bytov, hotelov, nemocníc, kancelárií, 

skladov, chovov laboratórnych zvierat a ďalších miest s výskytom mravcov faraónskych.  

Prípravok je určený aj na ničenie mravcov čiernych v okolí budov. Ošetrujú sa chodníky, cestičky, terasy, 

murivo a pod. Nesmie sa používať v trávnatých plochách, v záhonoch a podobných miestach.  

Nástraha sa aplikuje pomocou špeciálneho aplikátora a to na miestach výskytu mravcov – na ich cestičkách,  

v okolí hniezd, prípadne priamo do vstupov, do prasklín, štrbín a pod. Pri aplikácií vo vnútri  budov sa vyhnite 

miestam, ktoré sú prašné, mastné alebo vlhké. V okolí budov sa odporúča nástrahu ukladať priamo do vstupov 

hniezd (otvory, štrbiny)a na miesta ktoré sú chránené pred dažďom. Ak dážď  nástrahu zmyje do 24 hodín  

od aplikácie je potrebné zásah opakovať. Rovnako sa postupuje i v prípade, ak mravce nástrahu do 24 hodín 

celkom spotrebujú. Po skončení práce tubu alebo vyústenie aplikátora zatvorte krytkou, aby nástraha nevytekala. 

 

Dávkovanie: 

Vnútorné priestory  (mravec faraónsky) – 1 kvapka s hmotnosťou 0,2 g/m2  ošetrovanej plochy  (kuchyňa  

o rozlohe 10 m2 = 10 kvapiek o hmotnosti 0,2 g). 

Okolie budov (mravec čierny) – aplikujte kvapky s hmotnosťou 0,2 g do hniezd a ich okolia. Celkom použite cca 

2 g prípravku na 1 hniezdo. Ak nie je vidieť vstup do hniezda v okolí budovy, vykoná sa aplikácia vo vnútri na 

miesta výskytu. 

Vyloženú nástrahu je potrebné pravidelne kontrolovať a doplňovať podľa potreby.  

Nástrahu neaplikujte na miesta, ktoré sa bežne umývajú. Prípravok neaplikujte na miesta ktoré boli ošetrené  

chemickým postrekom. Postrek sa nesmie aplikovať na nástrahu. Pachy z chemických látok nástrahu znehodnotia, 

stáva sa neatraktívna pre hmyz.  

 

Bezpečnostné opatrenia: 

Pri práci používajte ochranný odev (typ 6), gumené rukavice (min. hrúbka 0,4 mm, podľa EN 374)  a ochranné 

okuliare (podľa EN 166).  Pred prestávkami a po skončení práce si dôkladne umyte ruky teplou vodou a 

mydlom. Prípravok aplikujte na miesta nedostupné deťom a domácim zvieratám. Pri práci je zakázané piť, jesť a 

fajčiť. Zabráňte  kontaktu s  kožou a sliznicami. Prípravok používajte podľa návodu a dbajte, aby nedošlo ku 

kontaminácií  potravín, vody a krmív. Tuby neotvárajte násilím. Prípravok sa dá odstrániť vlhkou špongiou.  

Bezpečnostné opatrenia pri požiari: pri horení sa uvoľňuje oxid uhoľnatý. Pri hasení je potrebné použiť dýchací 

prístroj. 

Prvá pomoc: 

Pri požití: vypláchnite ústa vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie. 
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Pri zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom pitnej vody najmenej 15minút (po 5 minútach odstráňte kontaktné 

šošovky pokiaľ sú používané). Vyhľadajte lekárske ošetrenie ak podráždenie pretrváva..  

Pri zasiahnutí pokožky: zasiahnutú pokožku dôkladne umyte teplou vodou a mydlom.  

Pri otrave, alebo podozrení na otravu, privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej 

pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra -  02/ 54774166 , kde v prípade 

potreby lekár môže liečbu  konzultovať.  

 
Skladovanie:  
Skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v suchých, chladných, uzamknutých skladoch, oddelene od 

potravín, nápojov, liekov, krmív a chemických látok. Teplota skladovania 5 – 40 ºC. 

Chráňte pred mrazom a tepelnými zdrojmi. Doba skladovania v originálnych neotvorených obaloch je 2 roky 

od dátumu výroby. 

 

Likvidácia obalov a zvyškov prípravku: 

Prázdne obaly (tuby) po znehodnotení  spáľte v schválenej spaľovni. Prípadné zvyšky prípravku spáľte 

v spaľovni rovnakých parametrov ako obaly. 

 

Balenie, hmotnosť:   4 x 30 g (PE tuby) 

Číslo šarže a dátum výroby: uvedený na obale 

Výrobca:                    Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie-Laclair, 69009, Lyon, Francúzsko 

V SR registruje:       Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00  Praha 5, ČR, tel. 00420266101111 

Registračné číslo:      bio/644/D/08/CCHLP 

      


