FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu

TOELATINGSAKTE
Verlenging post-annex I
Gelet op de aanvraag ingediend op: 28/06/2013
De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide :
Maxforce Quantum is toegelaten met toepassing van het artikel 78 ter van het koninklijk
besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van
biociden.
Deze toelating is geldig tot de datum waarop uw aanvraag tot toelating is geëvalueerd
binnen de termijnen opgelegd door de Europese Commissie en maximaal tot 30/06/2015,
de limietdatum voor naleving van art. 16 lid 3 van de richtlijn 98/8/EG.
Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is
bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede
zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de
toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2.De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003
moeten op elke verpakking voorkomen :
Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze
akte staan:
- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

BAYER CROPSCIENCE NV - SA
KBO nummer: 0412.639.087
J.E. Mommaertslaan 14
BE 1831 Diegem
Telefoonnummer: 02 535 66 15 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)
- Handelsbenaming van het product: Maxforce Quantum
- Toelatingsnummer: 2409B
- Doel waarvoor het product bestemd is:
o

insecticide

1/5

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
Vorm waaronder het wordt aangeboden:
o

RB : lokmiddel (klaar voor gebruik)

- Toegelaten verpakkingen:
o

Voor professioneel gebruik:

Blister met 4 cartdriges van 30g
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

Imidacloprid (CAS 138261-41-3): 0.03 %
- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

PT 18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van mieren, inclusief de faraomier, de
spookmier en de Argentijnse mier, zowel binnen als buiten.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 jaren)
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn

67/548/EEG:
Code
R52/53

o

Code
S2
S13
S20/21
S60
S61

Omschrijving
Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Voor Professioneel gebruik :
Omschrijving
Buiten bereik van kinderen bewaren
Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
Voorkom
lozing
in
het
milieu.
Vraag
om
instructies/veiligheidskaart

speciale

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code
H412

Code

Signaal
woord

Omschrijving
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen

Omschrijving
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EUH401

o

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en
het milieu te voorkomen

Voor Professioneel Gebruik :

Code
P501

Omschrijving
Inhoud/verpakking verwijderen volgens plaatselijke voorschriften

§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is
vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.
- Gebruiksaanwijzing:
o

Voor professioneel gebruik:

Algemeen:
Maxforce Quantum is door zijn visceuze eigenschappen geschikt voor het uitzetten als
lokaas, in o.a. de volgende situaties:
Opslag-,verblijfs-en
bedrijfsruimten

Huishoudens, restaurants inclusief keukens, slachthuizen,
opslagplaatsen, ziekenhuizen, hotels, zwembaden,
gemeentehuizen, bioscopen etc.

Buiten

Zoals op terrassen, stoepen, toegangen tot schuur en garages etc.
Niet toepassen op grond, gazon of tussen beplantingen.

Maxforce Quantum cartridges dienen te worden gebruikt met behulp van hiervoor geschikte
pistolen. Als een cartridge slechts gedeeltelijk wordt gebruikt, deze uit het pistool
verwijderen en afsluiten met de bijgevoegde afsluiting.
Toepassing:
Breng het middel aan op plaatsen buiten het bereik en zicht van kinderen en (huis)dieren.
Bij gebruik binnen, bewoners aangeven dat schoonmaken en verwijderen van lokaas punten
moet worden voorkomen. Breng het middel aan op of naast de looppaden van de mieren. Bij
grote infestaties, dienen de lokaaspunten regelmatig te worden gecontroleerd en ververst
daar waar nodig. Voorkom het aanbrengen van het middel op zeer stoffige, vochtige of vette
plaatsen of plaatsen die veelvuldig worden gewassen. Breng het middel niet aan op
oppervlakten waar voedsel wordt bereid, of op oppervlakten die recent zijn behandeld met
andere insecticiden of waar het lokaas kan worden vervuild met andere insecticiden.
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Dosering binnen: 1 druppel per vierkante meter, bijv. behandel een keuken van 10 m2 met
10 druppels of 1 druppel per strekkende meter van een mieren looppad.
Bij gebruik buiten, kan het middel worden aangebracht in naden en kieren (op muren, tussen
tegels etc.) daar waar de mieren actief zijn of waar duidelijke looppaden te zien zijn. Bij
voorkeur dient het middel te worden aangebracht op plaatsen die zijn afgeschermd van
regen. Als een onbeschutte plaats moet worden behandeld, dit alleen doen als geen regen
binnen
24 uur wordt verwacht. In het geval er toch regen valt binnen 24 uur, de toepassing
herhalen. Als de mierennest ingangen zichtbaar zijn, het lokaas bij voorkeur rechtstreeks in
deze ingangen aanbrengen.
Dosering buiten: Indien mogelijk, 2 gram van het middel rechtstreeks in het nest
aanbrengen. Voor het aanbrengen op de looppaden, geldt 1 druppel per strekkende meter
met een maximum van 2 gram (=10 druppels) per nest. Na 5 tot 7 dagen controleren of er
nog voldoende middel beschikbaar is. Indien het lokaas volledig is verdwenen en de plaag
onvoldoende bestreden is, dient de toepassing te worden herhaald.
Een eerste effect op de mierenpopulatie kan worden verwacht 7 dagen na aanbrengen van
het middel. De meeste mierennesten zullen na 14 dagen zijn uitgeroeid. Echter onder
bepaalde omstandigheden, zoals bij erg grote nesten of bij her-infestatie, kan het
plaagdierbeheersingsprogramma 2 maanden duren. Aangebrachte lokaas punten blijven ten
minste 12 weken effectief. Zo lang lokaaspunten op de juiste plaats aanwezig zijn, zal
her-infestatie worden voorkomen.

- Te bestrijden organismen
o

mieren
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§4.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product
onderworpen is:
-

-

-

Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met
de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid
van de toelatingshouder.
De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopscijfers aangegeven zijn
overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 7 van het voornoemde KB van
13/11/2011 betaald wordt.
Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 is
de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie,
gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

§5.Indeling van het product:
Niet geklassificeerd
§6.Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 7, §§1 en 2 van het KB
van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het
Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten werd de volgende score toegekend
aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 0,0

Brussel,
Toegelaten op 04/09/2009
Verlenging op 21/05/2010
Verlenging post-annex I met terugwerkende kracht op 30/06/2013

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte
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