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Mrówkozol gran 
Pozwolenie Nr 6190/15 

Preparat owadobójczy w postaci granulatu, zawiera substancję czynną: 
- 0,5 % cypermetryny (0,5 g/100 g) 
 
Zastosowanie: 
Preparat zwalczający mrówki, przynęta w formie granulatu do posypania. 
Sposób użycia: 
Posypywanie: widoczną warstwę granulek należy usypać na gnieździe, ścieżce wędrówki owadów w ilości około  
10 g. Preparat można stosować w pomieszczeniach (domowych, biurowych, magazynach), na terenach przyległych 
do budynków (fundamenty) oraz na zewnątrz pomieszczeń: tarasy, balkony, podjazdy, chodniki, parkingi, garaże. 
Produkt posiada właściwości owadobójcze wobec mrówek pod warunkiem, że nie zostanie usunięty z miejsca jego 
zastosowania (np. na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych). W przypadku usunięcia produktu z 
miejsca zastosowania lub w razie potrzeby (np. duża populacja mrówek) zabieg należy powtórzyć. W korzystnych 
warunkach pogodowych kolonie mrówek ulegają całkowitemu wyginięciu po ok. 20 dniach od zastosowania. 
Środki ostrożności: 
Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach. Chronić przed wilgocią. Nie spożywać. Unikać 
zanieczyszczenia skóry i oczu. Po zakończeniu pracy z preparatem umyć ręce wodą z mydłem. 
Postępowanie z odpadami produktu (w tym przeterminowanego) i opakowaniem: Nie usuwać do kanalizacji. Nie 
dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach 
komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. 
Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, likwidację przeprowadzać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie. 
Znaki ostrzegawcze: 

 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 
P102 Chronić przed dziećmi. 
P261  Unikać wdychania pyłu. 
P501  Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z 
 obowiązującymi przepisami. 
 
Pierwsza pomoc: 
W przypadku wystąpienia objawów złego samopoczucia po zabiegu, wyprowadzić poszkodowanego na świeże 
powietrze, chronić przed utratą ciepła. W przypadku połknięcia, nie wywoływać wymiotów bez konsultacji 
medycznej. Wezwać lekarza, pokazać opakowanie preparatu. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, przemyć 
niezwłocznie dużą ilością wody (w przypadku oczu - min. 15 minut przy otwartych powiekach). Nie stwierdzono 
ubocznych skutków stosowania produktu innych, niż wynikające z klasyfikacji. 
 
 
Numer serii i data ważności na opakowaniu. 
Zawartość netto: 

                  Uwaga 
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