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MAXFORCE IC / МАКСФОРС IC 
 

Примамка за контрол на хлебарки на закрито в домакинството, частни терени, промишлени и 
търговски помещения и обекти с обществено предназначение (включително лечебни заведения). 
Приложим за възрастни и нимфи на кафява хлебарка (Blattella germanica), черна хлебарка (Blatta 
orientalis), американска хлебарка (Periplaneta americana) и дългоантенеста хлебарка (Supella 
longipalpa)  
 
Разрешение за предоставяне на пазара №: 2585-2/13.12.2019 г. 
 
Лице, което предоставя на пазара: 
“БАЙЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
гр. София 1510, ул. ”Резбарска” 5 
Тел.: 02/ 4247 229 
 
Активното вещество: Имидаклоприд (CAS No 138261-41-3) - 2.15 g/100 g. 
 

 
ВНИМАНИЕ 

Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
 
EUH208 Съдържа BIT. Може да причини алергична реакция. 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
P391 Съберете разлятото. 
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба. 

 
Номер на партида: вж опаковката. 
 
Дата на производство: вж опаковката. 
 
Срок на годност: 24 месеца от датата на производство. 
 
20g 
 
 

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА! 
 

ПРОЧЕТИ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА! 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА БИОЦИД MAXFORCE IC 
 
Фирма-производител: 
BAYER S.A.S./ENVIRONMENTAL SCIENCE 
16, Rue Jean-Marie Leclair -  CS 90106 
69266 Lyon Cedex 09 
France 
 
Главна група 3 – Контрол на вредители. 
Продуктов тип 18 – Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи. 
 
Вид на биоцидa – гел, готова за употреба примамка (RB). 

Начин на употреба: 
Биоцидът е готова за употреба примамка (гел). Прилага се точково, при разходна норма от 1-3 
точки от 0.1 g/m2 в зависимост от вида на хлебарките и размера на заразяване. Биоцидът се 
нанася на предпочитаните от хлебарките места — върху различни повърхности, в ъглите, в 
пукнатини и цепнатини, в кухини и др.  
Една точка = 0,1 g (около 7 mm диаметър).  
Примамката може да се прилага и като тънки ленти, като размерът трябва да е еквивалентен на 
една точка.  
 
Разходна норма в зависимост от вида на хлебарките и нивото на заразяване/1 m2:  

Вид хлебарки Ниво на заразяване 
ниско  високо 

Дребни - Blattella germanica / 
Supella longipalpa 

Една точка х 0.1 g Две точки х 0.1 g 

Едри - Blatta orientalis / 
Periplaneta americana 

Две точки х 0.1 g Три точки х 0.1 g  
 

 
Максимална разходна норма от три точки х 0.1 g на квадратен метър с максимално 
приложение от 3-11 пъти за година за сгради. 
 
Да не се превишава максималната разходна норма от:  
60 х 0.1 g точки (т.е. 6 g примамка) от една 'спринцовка от 30 g за жилища.  
270 х 0.1 g точки (т.е. 27.9 g примамка) от една спринцовка от 30 g за по-големи сгради.  
Ако при прилагане на закрито се изискват по-големи количества примамка, трябва да се използва 
примамъчни станции (къщички).  
 
Инструкции за употреба: Продуктът се прилага, като се използва подходящ гел апликатор. 
Празната опаковка от биоцида да се изхвърли безопасно.  
Ако опаковката е използвана само частично, тя се изважда от апликатора, запечатва се с 
предоставената капачка и се съхранява както е посочено.  
 
Мерки за намаляване на риска:  
Да се използва само като инсектицид. Само за професионална употреба. Да не се нанася 
директно върху повърхности, върху които се съхраняват, приготвят или консумират храни или 
фуражи. Да се използва само на места, недостъпни за деца и животни. Да се предотврати 
достъпа до примамката от деца и животни. Преди хранене и след употреба ръцете и откритата 
кожа да се измият добре. Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят по 
безопасен начин. Само за употреба на закрито. Опасно за пчелите. Да не се изхвърля 
неизползвания продукт на земята, във водни басейни, в тръби (мивка, тоалетна и др.), в 
канализацията. Винаги да се четете етикета или листовка преди употреба и да се следват всички 
предоставени инструкции. Да не се прилага върху области, подлежащи на рутинно мокро 
почистване. При премахване на остатъци от примамка чрез миене или забърсване, всички 
примамки и използвани средства (гъба, кърпа и др.) трябва да се изхвърлят безопасно като 
битови отпадъци. Да не се използва продукта в зони, където има съмнение или е установена 
резистентност към активното вещество. В случай на повторно заразяване, продукта се прилага 
отново, без да се надвишават максималния брой разрешени обработки за година. Да се 
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информира притежателя на регистрацията, ако третирането е неефективно. Преди обработка да 
се отстранят всички други източници на хана за хлебарките (отпадъци, остатъци от храна и др.) 
от заразената зона, за да се насърчи приемането на примамката. Да не се нанася продукта върху 
абсорбиращи повърхности. Да не се излага примамката на слънчева светлина или топлина (напр. 
приложение върху радиатор). Да се избягва продължителната употреба на продукта. 
Алтернативни продукти, които могат да се използват трябва да съдържат активни вещества с 
различен механизъм на действие. Да се използва само в скрити зони, които са трудно достъпни 
и се намират далеч от вода, като например пукнатини и цепнатини. Да се прилагат интегрирани 
методи за борба с вредителите, като комбинация от химични, физични, механични и др. методи 
за контрол, като се вземат предвид местните особености (климатични условия, целеви видове, 
условия на употреба и т.н.). 
  
Мерки за първа помощ: 
Общи мерки: Преместете от опасна зона. Поставете и транспортирайте пострадалия в 
стабилно положение (легнало настрани). Незабавно отстранете замърсените дрехи и ги 
изхвърлете безопасно. При контакт с кожата: Измийте с много сапун и вода, при възможност с 
полиетиленгликол 400 и след това изплакнете с вода. Ако симптомите продължат, консултирайте 
се с лекар. При контакт с очите: Очите да се изплакнат незабавно обилно с вода, като се измива 
и под клепачите в продължение на поне 15 минути. Контактните лещи (ако има такива) да се 
отстранят след първите 5 минути, а след това да се продължи изплакването на очите.  Да се 
потърси медицинска помощ, ако дразнене се засилва или не отшумява. При поглъщане: 
Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се незабавно на лекар или център 
за контрол на отровата. 
Телефон за спешни случаи: 112 или 02/ 9154 233, Национална клиника по токсикология, 
УМБАЛСМ „Пирогов“, София. 
 
Лечение – симптоматично. 
 
Съхранение: Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да се съхранява на хладно, сухо и добре 
проветриво място. Да се пази от замръзване. Да се съхранява далеч от светлина. 
 
Транспорт: Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни, напитки и 
химикали. Да се спазват изискванията за отделните видове превози. 

 

                       

 

 
 

 

 


