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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

KB Fourmis boîte-appât F - KB Mier Lokdoos F

Stop Fourmis boîte-appât - Stop Mieren lokdoos

KB Fourmis boîte-appât - KB Mier Lokdoos

Fourmu Mier Plus

Nexa Fourmis

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de
toelatingshouder

Evergreen Garden Care Belgium

Voshol 8 9160 Lokeren België

Naam

Adres

Toelatingsnummer
BE2016-0012

Referentienummer van de
asset in R4BP 3 BE-0010618-0000

Toelatingsdatum 27/04/2016

Vervaldatum 30/09/2023

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant Evergreen Garden Care France SAS

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Usine de Fourneau 27580 Bourth Frankrijk

Usine de Fourneau 27580 Bourth Frankrijk
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1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Naam van de fabrikant BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freinbach Branch

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Houbstrasse 3 8008 Pfafficon SZ Zwitserland

32, rue de Verdun 76410 St.-Aubin-les-Elbeuf Frankrijk

Werkzame stof 33 - Fipronil

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam IUPAC-naam Functie CAS-nummer EG-nummer Gehalte (%)

Fipronil
(±)-5-amino-1-(2,6-
dichloro-a,a,a,- trifluoro-p-
tolyl)-4-
trifluoromethylsulfinylpyra
zole-3-carbonitrile (1:1)

Werkzame stof 120068-37-3 424-610-5 0,05

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen Voorkom lozing in het milieu.

verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

 Gelekte/gemorste stof opruimen.
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4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Insecticide

Productsoort
PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere
geleedpotigen

Het product wordt binnenshuis en rondom de woning gebruikt (op harde oppervlakken
zoals terrassen) om mieren te bestrijden.

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Formicinae:
Triviale naam: Garden ant
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Formicinae:
Triviale naam: Garden ant
Ontwikkelingsstadia: Larven

Toepassingsgebied
Binnen

Buiten

binnenshuis en rondom woningen

Toepassingsmethode(n)
Methode: In lokdozen
Gedetailleerde beschrijving:
Het product wordt binnenshuis en rondom de woning gebruikt (op harde oppervlakken
zoals terrassen) om mieren te bestrijden

Dosering en frequentie van de
toepassing

Toe te passen dosis: 0.67 to 1.33 g/m2
Verdunning (%): 100 %
Aantal en timing van de toepassing:
binnenshuis: 0.67 to 1.33 g/m2 of 1 à 2 lokdozen van 10g voor een oppervlak van 15m2
(afhankelijk van de ernst van het probleem)
buitenshuis: 1 lokdoos per nest

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Lokdoos, Plastiek: PS , 10g

De formulering (10g) is verpakt in een lokdoos uit polystyreen met 4 voorgemaakte
ingangen.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
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-

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking

-

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 35°C.
Lees altijd het etiket of bijsluiter alvorens het product te gebruiken en volg de instructies nauwgezet.
Informeer de toelatingshouder als het product niet efficiënt werkt.
Het product niet gebruiken op absorberende oppervlakken.
Houd het product uit direct zonlicht en weg van warmtebronnen (plaats de lokdoos niet onder radiatoren)
Om de behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, respecteer goede huishoudpraktijken: zorg dat het product niet in de buurt
wordt gebracht of gehouden van alle voedingsbronnen. 
De lokdoos moet de belangrijkste beschikbare voedselbron voor mieren zijn.
Controleer de lokdozen éénmaal per week.
Aan het einde van elke toepassingstermijn, alle lokdozen verzamelen voor verwijdering.
Als de plaag aanhoudt zelfs na behandeling volgens de instructies op het etiket, raadpleeg professionele hulp.
Vermijd een continu gebruik van het product. 

5.2. Risicobeperkende maatregelen
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Niet gebruiken in ruimtes toegankelijk voor kleuters, kinderen, huisdieren of andere niet doelorganismen teneinde het risico op
vergifitging zoveel mogelijk te beperken.
Aan het einde van elke toepassingstermijn, alle lokdozen verzamelen voor verwijdering.

Pas strikte huishoudelijke regels toe: niet eten, drinken of roken tijdens gebruik van het product en was de handen zorgvuldig
achteraf.
De lokdozen niet proberen openmaken of beschadigen, zelfs indien ze leeg zijn.
Gebruik de lokdozen niet op of nabij voeding, dierenvoeder of drank, noch op oppervlakken of voorwerpen die in contact zouden
kunnen komen met voeding, dierenvoeder of drank.
Indien gebruikt buitenshuis, niet nabij de afvoer plaatsen. Als de behandelingszone nabij een regenwatercollector of riool ligt, enkel
toepassen op plaatsen waar de lokdoos niet kan onder water kan komen te staan of nat kan worden door onder andere regen,
plassen of spoelwater.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na oogcontact: Onmiddelijk met veel water spoelen, de oogleden af en toe opheffen. Controleer op contactlenzen en verwijder
deze. Ten minste 10 minuten blijven spoelen. Bij optreden van oogirritatie, een arts raadplegen. Na inademing: Slachtoffer in frisse
lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Als er symptomen optreden, een arts raadplegen en
etiket/verpakking tonen. Na huidcontact: Spoel de huid met veel water. Verontreinigde kledij en schoenen uittrekken. Als er
symptomen optreden, een arts raadplegen. Verontreinigde kledij en schoenen wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Na
inslikken: Spoel de mond met water. Als er symptomen optreden, een arts raadplegen en etiket/verpakking tonen. Opmerkingen
voor de arts:Symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum 070/245.245 indien een grote hoeveelheid product werd
ingeslikt of ingeademd.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Aan het einde van elke toepassingstermijn, alle lokdozen verzamelen voor verwijdering.

Was de lokdozen niet af met water tijdens de behandeling.
Verwijder ongebruikt product, zijn verpakking en al het andere afval (dode insecten) volgens de lokale reglementering.
Gooi geen ongebruikt product op de grond, in waterlopen, in de leidingen (gootsteen, toilet,...) of andere afvoer. 

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden

Niet bewaren bij temperaturen boven 35°C
Bewaartijd van het product: 2 jaar

6. Overige informatie

In geval de behandeling niet effectief blijkt (mogelijke resistentie), zal de toelatingshouder de bevoegde overheid verwittigen.
Gebruik de lokdozen niet op of nabij voeding, dierenvoeder of drank, noch op oppervlakken of voorwerpen die in contact zouden
kunnen komen met voeding, dierenvoeder of drank.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/ regionale/ nationale voorschriften.
Houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
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