
SUBSTRAL - NA MRÓWKI
Granulki przeznaczone do 

zwalczania mrówek, gniazd 

Produkt przeznaczony do stosowania przez użytkowników 
powszechnych

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:  0,2 g/kg Fipronil
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki.
EUH 208 Zawiera (R)-p-menta-1,8-dien: 
Może powodować reakcje alergiczne.
ZASADA DZIAŁANIA:
Stosować produkt w postaci roztworu poprzez polewanie na gniazda 
mrówek. Jednokrotna aplikacja produktu na gniazdo mrówek pozwala 
na zniszczenie ich kolonii.
Produkt wykazuje skuteczność do 1 miesiąca od zastosowania.

Zwalczane organizmy szkodliwe: 
Dorosłe osobniki oraz larwy mówek: hurtnica zwyczajna (Lasius 
niger). Granule rozpuszczalne w wodzie, przeznaczone do zwalczania 
mrówek i ich gniazd wokół budynków 
(z wyłączeniem powierzchni chłonnych).

ZAKRES STOSOWANIA, I DAWKI:
Roztwór wodny: Roztwór (40 g, czyli 3 łyżki stołowe produktu 
rozpuszczonego w 2 l wody) nanieść przez polewanie na gniazdo 
mrówek (> 1 m2 powierzchni).
• Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła    

pokarmu dla mrówek.
• Produkt jest przeznaczony do aplikacji na powierzchniach twardych.  

Nie stosować na powierzchniach chłonnych.
• Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/ mieszania

z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.
• Rozmieszczać produkt w miejscach suchych, zabezpieczonych 

przed wilgocią, zalaniem, zmywaniem i działaniem warunków 
atmosferycznych.

• W przypadku gdy gniazdo znajduje się pod tarasem, należy wlewać 
go ostrożnie w szczeliny i pęknięcia. Podczas aplikacji nie dopuścić 
do ściekania nadmiaru płynu

OKRES ZASTOSOWANIA:  
Należy prowadzić regularne inspekcje punktów (co 7 dni), w których 
zastosowano produkt. Nie należy długoterminowo stosować 
produktu na danym terenie (nie częściej, niż co 28 dni). Jeśli pomimo 
stosowania produktu, aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy 
skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem dezynsekcji i 
powiadomić posiadacza pozwolenia.

DŁUGO DZIAŁA
skuteczność do 1 miesiąca od zastosowania

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:  Chronić przed dziećmi
• Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt 

niebędących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, 
świń, drobiu, dzikiego ptactwa). 

• Dzieci nie powinny wchodzić na traktowane powierzchnie przed ich 
wyschnięciem. 

• Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć 
kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, 
przyborami mającymi kontakt z żywnością. 

• Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania 
produktu. 

• Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem 
tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt. 

• Zaleca się nosić odpowiednie rękawice ochronne. 
• Unikać uwolnienia do środowiska. 
• Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych 

pojemników zgodnie z krajowymi przepisami.
• Pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w 

oznakowanym pojemniku oraz martwe owady usuwać w sposób 
bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. 
spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. 

• Opróżnione opakowania po produkcie można także zwrócić do 
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.

PRZECHOWYWANIE:
Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie 
zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt 
niebędących przedmiotem zwalczania. Nie przechowywać razem z 
żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PIERWSZA POMOC:
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lekarzem. Pokazać 
opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku 
trudności z oddychaniem, wyprowadzić, wynieść poszkodowanego na 
świeże powietrze i zapewnić warunku do odpoczynku w pozycji 
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody 
z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć.

SKUTKI UBOCZNE:
Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych
zagrożeniach. 

ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe i pomocnicze.

ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA: 
• Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej 

i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie. 
• Produktu nie stosować nad lub w bezpośredniej bliskości wód 

powierzchniowych.

Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę 
oraz postępować zgodnie z instrukcją. Nr pozwolenia na obrót 
produktem biobójczym: PL/2016/0221/MR

masa netto:

100 g ℮

Uwaga

Producent: 
Evergreen Garden Care France SAS, 
Usine du Fourneau 27580 – BOURTH, Francja

Okres ważności: 2 lata  
Dat. prod. i nr partii na opakowaniu

Posiadacz zezwolenia: 
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o. o., 
04-041 Warszawa,  ul. Ostrobramska 101A, 
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91


