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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

België Naturen Mier Lokdoos

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de
toelatingshouder

Evergreen Garden Care Belgium

Voshol 8 9160 Lokeren België

Naam

Adres

Toelatingsnummer
BE2016-0010

Referentienummer van de
asset in R4BP 3 BE-0010703-0000

Toelatingsdatum 23/11/2015

Vervaldatum 05/01/2021

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

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)
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Naam van de fabrikant Dow Agrosciences BV

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Antwerp B-2650 Antwerp België

Antwerp B-2650 Antwerp België

Werkzame stof 49 - Spinosad

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 (%)

Spinosad
Spinosad as a mixture of
50-95 % spinosyn A and
5-50 % spinosyn D.

Werkzame stof 168316-95-8 434-300-1 0.089

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik) gel

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

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

Veiligheidsaanbevelingen Voorkom lozing in het milieu.

 Buiten het bereik van kinderen houden.

inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. naar

4. Toegelaten gebruik
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4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - niet professioneel gebruik in en rondom woningen

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

Een gebruiksklare vloeistof in een lokdoos bevattende spinosad (0,089% w/w), voor
toepassing binnenshuis en buitenshuis alsook nabije oppervlakken zoals balkons en
terrassen, ter bestrijding van mieren door niet-professionele gebruikers.
VII.1 productveiligheid/ voedselveiligheid
VII.2 veiligheid voor de gezondheid

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Lasius Niger-zwarte wegmier-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Lasius Niger-Zwarte wegmier-Larven|Insecten

Toepassingsgebied
Binnen

Buiten

Toepassingsmethode(n)
Lokaas toepassing -

Dosering en frequentie van de
toepassing

tot 2 lokdozen op 15m2 - 0 -

Binnenshuis: plaats de lokdoos op een hard oppervlak of nabij een looppad. Er mogen
2 lokdozen per 15m2 geplaatst worden. 
Buitenshuis: plaats de lokdoos nebij het nest of looppad.
Gebruik niet meer dan 2 lokdozen in hetzelfde huishouden. Indien toch 2 lokdozen in
hetzelfde huishouden worden geplaatst, zorg er dan voor dat deze strikt gescheiden
plaatsen staan alsook dat er ten minste een interval van 7 dagen is tussen elke
toepassing van 28 dagen. 

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Lokdoos, polystyreen , 10g

10g lokaas op vezeldoek in voorgevulde lokdoos van polystyreen

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bewaar op een veilige plaats
Er moet ten minste een interval van 7 dagen gerespecteerd worden tussen elk gebruik
Vervuil geen water(lopen) met het product of gebruikte lokdoos 
Wanneer buitenshuis gebruikt op terrassen of andere harde oppervlakken, niet meer dan 2 lokdozen gebruiken in hetzelfde
huishouden
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Indien 2 lokdozen in hetzelfde huishouden gebruikt worden, plaats ze op strikt gescheiden plaatsen alsook dat er ten minste een
interval van 7 dagen is tussen elke toepassing van 28 dagen. 
Tot 3 maanden werkzaam
Doodt mieren en hun nesten 

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Bewaar op een veilige plaats
Er moet ten minste een interval van 7 dagen gerespecteerd worden tussen elk gebruik
Vervuil geen water(lopen) met het product of gebruikte lokdoos 
Wanneer buitenshuis gebruikt op terrassen of andere harde oppervlakken, niet meer dan 2 lokdozen gebruiken in hetzelfde
huishouden
Indien 2 lokdozen in hetzelfde huishouden gebruikt worden, plaats ze op strikt gescheiden plaatsen alsook dat er ten minste een
interval van 7 dagen is tussen elke toepassing van 28 dagen. 
Tot 3 maanden werkzaam
Doodt mieren en hun nesten

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

Algemeen: Bij ongeval, vermoedelijke blootstelling of indien misselijk, zoek onmiddelijk medische hulp (toon etiket indien mogelijk).
Raadpleeg een arts indien symptomen optreden. BIJ CONTACT MET DE HUID: Onmiddelijk met veel water wassen. BIJ CONTACT
MET DE OGEN: Grondig spoelen met veel water en medische hulp zoeken. NA INSLIKKEN: De mond spoelen met water en
medische hulp zoeken. Raadpleeg een arts indien symptomen optreden. Geen productspecifieke symptomen gekend.   
Opmerkingen voor de arts: Symptomatische behandeling. Geen productspecifieke symptomen gekend.  Contacteer onmiddelijk het
Antigifcentrum indien grote hoeveelheden werden ingeslikt of ingeademd. 

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

Verontreinig geen water met het product of de lokdoos. Het product en de lokdoos moet op een veilige manier worden verwijderd.
Verwijder het teveel en niet-recycleerbaar product via een erkende afvalverwerkingsfirma. De verwijdering van dit product,
oplossingen en elk nevenproduct moet altijd in lijn zijn met de vereisten omtrent milieubescherming en de lokale wetgeving omtrent
afvalverwijdering. Vermijd de verspreiding en het wegvloeien van gemorst product, alsook het contact met grond, waterwegen,
afvoerleidingen en riolen. De lokdozen niet hergebruiken. 

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

Bewaar in de oorspronkelijk verpakking
Buiten bereik van kinderen houden
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.
Tot 2 jaar houdbaar

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

zie toegelaten gebruik

5.2. Risicobeperkende maatregelen

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

zie toegelaten gebruik

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

zie toegelaten gebruik

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

zie toegelaten gebruik

6. Overige informatie
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