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Наименование: Добол 2 МГ 

 

Производител и лице, което пуска биоцида на пазара: KWIZDA-France SAS, 30 avenue de 

l’Amiral Lemonnier, 78160 Marly-le-Roi, France. 

 

Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ EООД, 1517 София, ул. “Бесарабия” № 52, 

телефон: (02) 945 14 95, www.bugaway.info 

 

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 1434-4/19.07.2016 г. 

 

Активно вещество: ацетамиприд 0.2 г/ 100 г. 

 

Препоръки за безопасност:  

P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

P103 Преди употреба прочетете етикета. 

P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националното законодателство за 

управление на отпадъците. 

 

Главна група 3 Контрол на вредители. 

Продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи. 

 

Област на приложение: Инсектицид за борба с мравки на закрито (в битови сгради, обекти 

с обществено предназначение, индустриални обекти,  обекти за производство и търговия с 

храни, здравни и лечебни заведения, транспортни средства, ветеринарни обекти, 

животновъдни ферми) и на открито (дворове, градини, первази на прозорци, около основи на 

сгради). 

 

Категория на потребителите: масова. 

 

Вид на биоцидния препарат: водоразтворими микрогранули, примамка. 

 

Начин на употреба: Препаратът е готов за употреба. Предствалява микро-гранули с дълго 

последействие. Няма мирис. Третират се местата, където мравките се движат и/или стоят – 

покрай стените, около и в пукнатини и цепки, на входа на гнездата. Да не се прилага на 

места, достъпни за деца и домашни животни. Прилага се по 3 различни начина: поръсване, 

опръскване и омокряне. 

- Поръсване: поръсете фин слой при разходна норма от 20 г/м
2
. Прилагайте бариерно 

третиране около местата, които искате да бъдат защитени. Не почиствайте третираните 

повърхности, за да се запази инсектицидната активност. Да не се допуска разпръскване на 

прахообразният биоцид извън третираните места, разпрашаване във въздуха и замърсяване 

на хранителни продукти, повърхности в контакт с храни и други повърхности и предмети, 

чрез които биоцидът може да влезе в контакт с кожата. Поръсването покрай стените не е 

препоръчително за жилищни и други помещения, в които пребивават хора, и за помещения, в 

които се намират хранителни продукти. 
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-  Опръскване: 50 г от препарата (цялото съдържание на бутилката) в 0,5 л вода за 2,5 

м
2
. Пръскайте от разстояние 30 cm. Да се използва градинска пръскачка или пулверизатор от 

препарат за почистване на прозорци или за пръскане на цветя. Помещенията, които ще се 

третират, да се освободят от хора и домашни животни. Да се изнесат или покрият храни, 

напитки, прибори, терариуми, аквариуми и клетки с животни.  

Достъп на хора или животни до третираните зони: след изсъхване на третираните 

повърхности и добро проветряване на помещенията в продължение на 1 час. Да не се пръска 

включено електрическо оборудване. 

- Омокряне: само за употреба на открито. В лейка се смесват 20 г от препарата с 1 л 

вода за 1 м
2
. Третират се входовете на гнездата, около тях и пътечките, по които се движат 

мравките. 

 

Мерки за оказване на първа помощ: При контакт с кожата, да се измие обилно с вода и да 

се намаже с крем с Витамин Е или тоалетно мляко. При контакт с очите, да се изплакнат с 

течаща вода в продължение поне на 15 минути. При вдишване, да се изнесе пострадалият на 

чист въздух. При поглъщане, да не се предизвиква повръщане! Устата да се изплакне с вода, 

без да се поглъща! Незабавно да се потърси медицинска помощ. При възможност да се 

покаже етикета или опаковката. Указания за лекаря: Направете стомашна промивка като 

внимавате да не се аспирира обратно стомашното съдържимо. Няма специфичен антидот. 

Третирайте според симптомите. 

 

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение: При употреба: да не се третират 

места, до които имат достъп малки деца и животни. Да не се допуска разпръскване на 

прахообразният препарат извън третираните места. Да не се третират места, откъдето той 

може да се разнесе и да замърси други повърхности и предмети. Да се пази от достъп на 

деца. Да не се яде, пие и пуши по време на употреба. Препаратът не е запалим, но при 

нагряване може да отдели опасни газове. В случай на пожар, да се гаси с пяна, СО2, сух прах 

или халон. 

 

Интервал между обработките: Обработката може да се повтори след 3 месеца при 

нормални условия и на всеки 30 дни при висока заселеност. Биоцидът трябва да се приложи 

отново в случай на почистване на повърхностите при приложение на закрито и след валеж 

при приложение на открито. 

 

Указания за безопасно обезвреждане: Използвайте цялото съдържание и не употребявайте 

повторно празната опаковка. Промийте празната опаковка обилно с вода, като промивните 

води не се изливат в канализацията, а се събират в специални, плътно затварящи се и 

обозначени съдове. Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и 

опаковки също да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се 

съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда 

на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци. 

 

Данни за специфични опасности за околната среда: Да не се замърсяват езера, водни 

пътища и канализация с продукта или празните опаковки. 

 

Условия за съхранение: Чувствителен към влага. Да се съхранява при стайна температура, 

под ключ, в сухо и проветриво помещение, в добре затворените оригинални опаковки, далече 

от храни, напитки и фуражи. 

 

Съдържание: 50 гр 

 

Партида №: виж маркировката. 

Дата на производство: виж маркировката. 
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Дата на която изтича срокът на годност: 3 години от датата на производство. 


