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Podmiot odpowiedzialny: ZPUH „BEST-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Spółka Jawna 
ul. Moździerzowców 6 b, 43-602 Jaworzno; tel: 32 617 75 71; fax: 32 615 00 07; www.bestpest.com.pl 
 

BEST-PEST na mrówki 
 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5216/13. 

 

Preparat owadobójczy w postaci granulowanej przynęty gotowej do użycia , przeznaczony do zwalczania mrówek. 

Likwiduje wszelkie gatunki mrówek nachodzące do budynków z zewnątrz oraz bytujące w ich pobliżu (na 

balkonach, tarasach, podjazdach, chodnikach i ścieżkach). 

Substancje czynne: s-metopren - 0,75 g/kg , permetryna - 2,5  g/kg ,  cypermetryna - 2,5  g/kg, 

butotlenek  piperonylu - 7,5    g/kg 

Zawiera także benzoesan denatonium - substancję zniechęcającą do przypadkowego spożycia 

 

Uwaga 
 
H410   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
EUH 208 „ Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej” 
P102   Chronić przed dziećmi. 
P262   Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. 
P273   Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280   Stosować rękawice ochronne. 

P301 + P310 WPRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Ośrodkiem 
Toksykologicznym. 
P501   Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych lub oddać do 
punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. 
 

Przechowywanie:Przechowywać  w wentylowanym i suchym pomieszczeniu, w temperaturze nie niższej niż 

 5 oC i nie wyższej niż 30oC. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami oraz paszami 
dla zwierząt.  

 

Ilość produktu w opakowaniu:    Numer serii:  

Data produkcji:                             Data ważności:  

  

 
 

Sposób użycia. Rozsypać równomiernie widoczną warstwę na powierzchni gniazda i na ścieżkach, którymi 

wędrują owady. Wewnątrz pomieszczeń wysypać niewielką ilość preparatu na tacki lub wieczka od słoików i 

rozstawić w miejscach gromadzenia się mrówek oraz na ścieżkach ich przebiegu. 

Dawka: 10 g preparatu na 1 m2 powierzchni, na której bytują mrówki lub na 1 gniazdo mrówek. 

W przypadku zawilgocenia wyłożyć świeżą porcje preparatu. 

Czas od zastosowania do uzyskania skutku biobójczego: działanie natychmiastowe, pełen efekt bójczy następuje 

po 48 godzinach od zastosowania. 

 

 
Warunki bezpiecznego stosowania. 

 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 

 Podczas rozsypania preparatu stosować rękawiczki ochronne. 

 Nie zanieczyszczać preparatem zbiorników i ujęć wodnych. 
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Postępowanie z odpadami produktu. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. 
Przy większych ilościach odpadu preparatu porozumieć się z firmą posiadającą uprawnienia do usuwania odpadów 
lub punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: opróżnione opakowania po 

preparacie oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub uprawnionego zakładu utylizacji odpadów. 

 

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:bóle lub zawroty głowy, nudności, wymioty, 
podrażnienie, zaczerwienienie skóry, odczyny uczuleniowe, katar, objawy astmatyczne. 
 

Pierwsza pomoc: 

Skażenie skóry - zdjąć całą skażoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem. Skażoną odzież 
należy uprać przed ponownym założeniem. 

Skażenie oka - przemywać odpowiednim płynem do przemywania oczu lub czystą wodą, utrzymując powieki 

otwarte, przez co najmniej 10 minut. Skonsultować się z lekarzem – okulistą. 

Po spożyciu - Dokładnie wypłukać usta wodą. Skontaktować się z lekarzem, pokazać etykietę preparatu. 

Narażenie inhalacyjne -  wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. 

Informacja dotycząca pierwszej pomocy dla lekarzy  

Antidotum - brak . Stosować leczenie objawowe. W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna 

inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym: 

Gdańsk - 58 682 04 04, Kraków - 12 411 99 99, Lublin - 81 740 89 83, Łódź - 42 657 99 00,  

Poznań - 61 847 69 46, Sosnowiec - 32 266 11 45, Rzeszów - 17 866 40 25, Warszawa - 22 619 66 54,  

Wrocław - 71 343 30 08 

 


