Goliath Gel
Insekticídna nástraha vo forme pasty, určená na ničenie švábov a rusov v bytoch, hoteloch,
zdravotníckych zariadeniach, skladoch, potravinárskych prevádzkach a ďalších objektoch komunálnej
hygieny. Aplikácia je prevedená pomocou tlakového lisu, ktorý je dodávaný samostatne.
Účinná látka:

fipronil 0,05%, tj. 0,5 g/kg
tj. (+-)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro-methylsulfinylpyrazol -3-karbonitril

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do
kategórií nebezpečenstva: fipronil CAS No.: 120068-37-3

Výstražné upozornenie:
H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie.
Držiteľ registrácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie prípravku:
BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2
Tel.č.: +421-2-58 266 111
Výrobca:
BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko
Registračné číslo:

bio/491/D/09/CCHLP

Dátum výroby:
Číslo šarže:
Balenie:

uvedené na obale
uvedené na obale
4 ks á 35 g (4 HDPE tuby + papierová krabica)

®

Goliath je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE.
Návod na použitie
Prípravok používajte v potravinárskych prevádzkach, bytových priestoroch, reštauráciách, hoteloch,
nemocniciach, kuchyniach, skladoch, kanceláriách, chovoch laboratórnych zvierat, lietadlách a pod.
Je vhodný najmä do objektov, kde nie je možné použiť klasický postrek.
Nástrahu aplikujte do miest, kde sa šváby a rusy zhromažďujú, najmä do priestorov medzi úkrytmi a
zdrojom potravy.
Prípravok pôsobí na dospelcov i nymfy.
Nástrahu Goliath Gel aplikujte pomocou tlakového lisu nasledujúcim spôsobom:
Na lise stlačte dávkovaciu páku, prepínač uveďte do polohy R a zatiahnite piest do zadnej polohy.
Potom nastavte prepínač do polohy 1 a uvoľnite páku. Na piest nasaďte tubu s prípravkom, zaistite ju
pootočením a nasaďte aplikačnú ihlu. Zatlačte piest dopredu až sa dotkne dna tuby. Pootočte piestom
tak, aby zuby na jeho osi smerovali dole. Potom môžete aplikovať nástrahu stlačením dávkovacej
páky. Jedným stlačením dávkujete 0,03 g. po uvoľnení páky je potrebné potlačiť piest opäť dopredu.
Nástrahu aplikujte vo forme bodov na skryté miesta, ktoré nie sú príliš intenzívne osvetlené, najlepšie
do rôznych škár a prasklín, ktoré slúžia ako úkryty. Pred aplikáciou je potrebné upratať a podľa
možnosti odstrániť zdroje potravy.
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Hmyz uhynie niekoľko hodín po príjme nástrahy. Po 2 týždňoch je potrebné nástrahu skontrolovať a
podľa potreby doplniť, pokiaľ je nástraha z 1. aplikácie spotrebovaná a je vidieť živé šváby alebo rusy.
Pri zásahoch proti švábovitému hmyzu je možné používať Goliath Gel samostatne. Je však možné
tento prípravok aplikovať aj v dobe, kedy doznieva účinok postrekov, napr. Ako po použití prípravkov
Ficam 80W, Crackdown Rapide alebo K-Othrine 2,5 SC. Ďalej je možné použiť Goliath Gel ako
doplnok do postrekov, t.j. použiť ho na tie miesta, kde z najrôznejších dôvodov nie je možné aplikovať
postrek. Nástraha Goliath Gel sa nesmie aplikovať na miesto čerstvo ošetrené postrekom, resp.
aplikovať postrek na nástrahu.
Aplikačná dávka:
Bežná dávka:
Zvýšená dávka:

Rusy
Šváby
Rusy
Šváby

-2

0,1 g.m
-2
2 x 0,1 g.m
-2
2 x 0,1 g.m
-2
3 x 0,1 g.m

Zvyšnú dávku použite v prípadoch silného výskytu hmyzu, pri veľkom znečistení ošetrovaných
priestorov a pri výskyte iných zdrojov potravy.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pri práci používajte odev a pracovné rukavice. Po práci si umyte ruky a tvár 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 pre deti.
Prvá pomoc
Po náhodnom požití: vypláchnite ústa pitnou vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
Po zasiahnutí očí: Vyplachujte prúdom pitnej vody najmenej 15 minút.vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou
vodou.
Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.
Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku
a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi
Toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).
Skladovanie:
Skladujte v suchých, chladných, uzavretých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, liekov
a chemických látok (vrátane obalov), pri teplotách do 35 °C. Prípravok nesmie zmrznúť.
Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky
od dátumu výroby.
.
Zneškodnenie obalov a zvyškov:
Prázdne obaly (tuby od pasty) po vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte do separovaného
komunálneho odpadu.
BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k
použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním,
zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po
aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo
straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo
nesprávneho použitia.
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