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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
KB Mieren SG Stop Mieren SG

1.2. Toelatingshouder
Naam

Evergreen Garden Care Belgium

Adres

Voshol 8 9160 Lokeren België

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer
BE2016-0031

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

BE-0010559-0000

Toelatingsdatum

30/06/2016

Vervaldatum

28/06/2021

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Evergreen Garden Care France SAS

Adres van de fabrikant

21 chemin de la sauvegarde 69134 ECULLY Frankrijk

Productielocatie

21 chemin de la sauvegarde 69134 ECULLY Frankrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)
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Werkzame stof

33 - Fipronil

Naam van de fabrikant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch

Adres van de fabrikant

Huobstrasse 3 8808 Pfäffikon SZ Zwitserland

Productielocatie

32, rue de Verdun 76410 Saint-Aubin-les-Elbeuf Frankrijk

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide
Triviale naam
Fipronil

IUPAC-naam
(±)-5-amino-1-(2,6dichloro-a,a,a,- trifluoro-ptolyl)-4trifluoromethylsulfinylpyra
zole-3-carbonitrile (1:1)

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Werkzame stof

120068-37-3

424-610-5

0.02

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 p-mentha-1,8-dieen en p-mentha-1,4(8)-dieen. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Voorkom lozing in het milieu.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
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4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Insecticide
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

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

Formicinae:-Garden ant-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
Formicinae:-Garden ant-Larven|Insecten

Buiten

Toepassingsgebied
rond gebouwen op verharde oppervlakken vb terrassen, patio's

Toepassingsmethode(n)

Lokaas toepassing Gebruiksklaar lokmiddel onder de vorm van wateroplosbaar poeder. De granules
vormen na oplossing een gebruiksklare vloeistof die met een gieter op het nest kan
worden verdeeld.

Dosering en frequentie van de
toepassing

20g per liter water - 100 -

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Doos, Papier, karton , 250g-500g
Doos, Plastiek: PET , 250g-500g
Zakje, Papier, karton , 10g-1000g
Zakje, Plastiek: PET , 10g-1000g

Begieten: Los 20g product op per liter water.
Kleine nesten(1m2): gebruik 0,5 liter oplossing (of 10g/nest)
Grote nesten(>1m2): gebruik 2 liter oplossing (of 40g/nest)
In 1 keer te gebruiken op een oppervlak van 1m2, op en rondom het nest alsook op de
looppaden van de mieren. Werkt tot 1 maand lang.

Karton/aluminium doos en in polyethyleen tereftalaat van 250 en 500 gram.
Zakje in papier/aluminium/polyethyleen en in polyethyleen tereftalaat/polyethyleen met
inhoud tussen 10 en 1000 gram.
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4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Lees altijd het etiket of de bijsluiter alvorens gebruik en respecteer alle gebruiksaanwijzingen.
De voorgeschreven gebruiksdosissen respecteren. Direct op het nest gebruiken in één toepassing. Niet gebruiken bij regen of wind.
Om de nesten onder de terrassen te bereiken, de oplossing voorzichtig (zonder overlopen) in de scheurtjes en kieren tussen de
stenen gieten. Op het einde van de toepassingsperiode, alle productresten verwijderen zoals voorgeschreven. Als de plaag niet
verdwenen is, professionele hulp inschakelen. Voor een optimale effectiviteit van het product, de regels van goede hygiëne
respecteren: minimaliseer of belet de toegang naar andere voedselbronnen. Het lokaas moet de enige voedselbron zijn voor de
mieren. Verwittigde verantwoordelijke verdeler indien het product niet effectief werkt. Vermijden continu gebruik van het gebruik.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Buiten bereik van kinderen houden. Niet toepassen in zones die toegankelijk zijn voor kleuters, kinderen, huisdieren en andere niet
doel-organismen om de risico's op vergiftiging te vermijden. Regels van individuele hygiëne respecteren: niet eten, drinken of roken
tijdens het gebruik van dit product en handen wassen na gebruik. Geen kinderen in de behandelde zones toelaten zolang het
product niet opgedroogd is. Niet gebruiken in de buurt van voeding of dranken (voor mens of dier), noch op oppervlakken of met
voorwerpen die in aanraking kunnen komen met voedsel. Enkel gebruiken in zones die niet kunnen nat worden of onderlopen i.e.
beschermd van de regen, overstromingen en spoelwater. Niet gebruiken op gewassen voor menselijke of dierlijke consumptie. Na
toepassing verzekeren dat geen overschot van het product op de grond blijft liggen.

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
Contact met de ogen: De geopende ogen onder stromend water uitspoelen gedurende minstens 10 minuten. Contact met de huid:
goed spoelen met water en zeep. Inademing: in de frisse lucht brengen en laten rusten. Inslikken: Mond spoelen met water. Een arts
raadplegen. Mededeling voor de arts: symptomatisch behandeling. Onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren in het geval grote
hoeveelheden werden ingenomen of ingeademd.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
Voer het niet gebruikte product, zijn verpakking en alle andere productafval af naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval
(afvalpark). Verwijder het niet gebruikte product niet op de grond, in waterlopen, in de afvoer (afwasbak, toiletten) of andere
afloopsystemen voor water. Na gebruik, de gieter spoelen met water en dit spoelwater gebruiken op de behandelde zone.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
Te gebruiken tot: 2 jaar na productie.

5. Algemene gebruiksaanwijzing
5.1. Gebruiksvoorschrift

-

5.2. Risicobeperkende maatregelen
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-

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

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

-

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

6. Overige informatie
Het etiket moet duidelijk de zin "Vóór het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen."
In het geval de behandeling niet effectief blijkt (vermoeden van resistentie), moet de toelatingshouder de overheidsdienst
informeren.
Doelorganisme: wegmier, lasius Niger, adultes en larven (door trophallaxis)
Het product bevat een bitterstof
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