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Fastion - tekutá nástraha proti mravencům 
 

Před použitím si přečtěte přiložené návod k použití. 
 
Fastion - tekutá nástraha proti mravencům – insekticidní nástraha v tubách na hubení mravenců 
(zahradní mravenci, mravenec duch, mravenec faraon, mravenec argentinský). Přípravek určený k 
použití v obytných prostorách (kuchyně, obývací pokoje, sklepy) a jejich okolí (terasy, chodníky, 
vydlážděné plochy, vstupy do přístřešků a garáží). 
Nepoužívat do trávníků, půdy a květináčů. 
 
Kategorie uživatelů: široká veřejnost (neprofesionál) 
 
Účinná látka: imidakloprid 0,03 % 
Typ složení přípravku: RB - nástraha k přímému použití 
 
 

 
Varování 
 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
P391 Uniklý produkt seberte. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad. 
 
 
Návod k použití 
Vnitřní použití - přípravek se aplikuje na cestičky mravenců,  
Vnější použití - přípravek se aplikuje do spár a štěrbin a na cestičky mravenců na terasách, 
chodnících, vydlážděných plochách, vstupech do přístřešků a garáží apod. 
Jestliže je hnízdo ve vydlážděných plochách (dlažební kámen, beton apod.) může být přípravek 
aplikován přímo do hnízda. 
 
Otevřete tubičku a vytlačujte malé kapky o průměru cca 1 cm (0,2 g). Umístěte tyto kapky na cestičky 
mravenců. Po skončení práce tubičku uzavřete. Před použitím si vždy přečtěte etiketu přípravku a 
dodržujte všechny uvedené pokyny. Informujte držitele povolení, pokud je zásah neúčinný. 
Neaplikujte přípravek na osluněná místa nebo zdroje tepla (na nebo pod radiátory). Kontrolujte 
vyloženou nástrahu jednou týdně. Jestliže výskyt mravenců přetrvává, i když byl aplikován podle 
etikety, kontaktujte profesionální firmu. Nepoužívejte přípravek trvale. 
 
Aplikační dávka a četnost aplikací 
Maximálně 1 kapka o hmotnosti 0,2 g na 1 m2 nebo maximálně 1 kapka o hmotnosti 0,2 g na 1 běžný 
metr cestiček mravenců.  
Při aplikaci do hnízda se vtlačí 2 g přípravku (1/2 tuby nebo 10 kapek) do vstupu. 



 
Opatření ke zmírnění rizika 
Nepoužívejte v místech, kde by mohlo dojít ke kontaminaci potravin, krmiva nebo vody. Zabraňte v 
přístupu k nástrahám dětem a zvířatům.  
 
Umyjte si ruce a kontaminovanou pokožku před jídlem a po skončení práce. Skladujte na bezpečném 
místě. Přípravek i obal musí být zlikvidován bezpečným způsobem. Nepoužívat do trávníků, půdy a 
květináčů. Nebezpečný pro včely. Při venkovním použití aplikujte přípravek do spár a štěrbin nebo do 
vstupu do hnízda. Chraňte před včelami a vlivem počasí přikrytím, např. květináčem nebo dlaždicí. 
Neaplikujte na nepropustné povrchy a půdu, i když jsou tam cesty mravenců. Jestliže není dosaženo 
plného účinku při první aplikaci, je třeba zásah opakovat. Při použití kolem budov nepokládejte 
nástrahu v blízkosti kanalizace. Jestliže je ošetřovaná plocha spojena s odvodem dešťové vody nebo 
kanalizace, použijte pouze na místa, kde nemůže dojít ke splachu nebo ovlhčení - chráněná proti 
dešti, splachu a vodě použité k mytí. 
 
Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a 
pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí 
Všeobecné pokyny 
Opusťte kontaminovaný prostor. Uložte postiženého a transportujte ho ve stabilizované poloze. 
Ihned odstraňte kontaminovaný oděv a bezpečně jej zlikvidujte. 
Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se projeví obtíže nebo bylo 
polknuto větší množství. V případě bezvědomí uložte postiženého ve stabilizované poloze a ihned 
vyhledejte lékařskou pomoc. Nepodávejte žádné kapaliny a nevyvolávejte zvracení. Uchovejte obal 
přípravku. 
Při kontaktu s pokožkou: Odstraňte kontaminované oblečení a boty. Omyjte kontaminovanou 
pokožku mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařské ošetření, jestliže podráždění přetrvává. 
Při zasažení očí: Vyplachujte i pod víčky čistou vodou po dobu alespoň 15 minut. 
Poznámka pro lékaře: Léčba symptomatická. Monitorujte dýchání a srdeční činnost. V případě požití 
většího množství je možno provést výplach žaludku do 2 hodin po požití. Ale rovněž je možno pouze 
podat medicinální uhlí a síran sodný. 
Není specifický protilék. 
 
Telefonní číslo pro naléhavé situace: 
Toxikologické informační středisko 
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK 
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 
tel: 224 919 293 a 224 915 402 
 
Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu 
Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. 
Tento přípravek a jeho obal musí být zneškodněn bezpečným způsobem. 
Zneškodněte prázdný obal případně zbytky přípravku uložením do nebezpečného odpadu. 
Zabraňte uniknutí rozlitého přípravku a kontaktu s půdou, povrchovou vodou a kanalizační sítí. 
Prázdný obal opětovně nepoužívejte. 
 
Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování 
Skladujte v originálním obalu v chladném, suchém a větraném místě. 
Chraňte před mrazem a slunečním svitem. 
Skladovací doba 36 měsíců. 
 
Datum výroby a Číslo šarže: uvedeno na obalu 
Balení: Plastová (PP nebo PE) vícevrstvá tubička (vnitřní povrchová vrstva PP/PE), 4 g 


