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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
Ant Killer Gel
Brands & more Insect Protect Appât anti-fourmis
Brands & more Insect Protect Mierenlokdoos
HG HGX Ameisen-Köderbox
HG HGX boîte anti-fourmis
HG HGX mierenlokdoos
Mieren STOP Fourmis
Fourmimort
Dr. Care Insect Protect Mierenlokdoos
Dr. Care Insect Protect Appât anti-fourmis
Kruidvat mierenlokdoos
Trekpleister mierenlokdoos
HEMA Mierenlokdoos / Appât Anti-fourmis

1.2. Toelatingshouder
Naam

SmarTec Solutions Sarl

Adres

13 Chemin des Treasans 1295 Mies Zwitserland

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer
BE2019-0007

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

BE-0019619-0000

Toelatingsdatum

30/10/2017

Vervaldatum

29/10/2027

1.3. Fabrikant(en) van de biociden
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Naam van de fabrikant

Dongguan Ryelight Customer products Co Ltd

Adres van de fabrikant

Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523898 Guadong Province China

Productielocatie

Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523898 Guadong Province China

Naam van de fabrikant

Mylva S.A.

Adres van de fabrikant

Via Augusta, 48 08006 Barcelona Spanje

Productielocatie

Sant Galderic, 23 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona) Spanje

Naam van de fabrikant

CTR, Lds.

Adres van de fabrikant

Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325
Samora Correia Portugal

Productielocatie

Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325
Samora Correia Portugal

Naam van de fabrikant

IGO srl.

Adres van de fabrikant

Via Palazzo 46 24061 (BG) Albano Sant’Alessandro Italië

Productielocatie

Via Palazzo 46 24061 (BG) Albano Sant’Alessandro Italië

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

Werkzame stof

59 - 1R-trans-fenothrin

Naam van de fabrikant

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK))

Adres van de fabrikant

Parc d’Affaires de Crécy, 10A rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier-au-Mont-d’Or
Frankrijk

Productielocatie

Misawa Works of Sumitomo Chemical Co.,Ltd., Aza-sabishirotai, Oaza-misawa 033-0022
Misawa, Aomori Japan
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Werkzame stof

59 - 1R-trans-fenothrin

Naam van de fabrikant

Endura S.p.A.

Adres van de fabrikant

Viale Pietramellara 40121 Bologna Italië

Productielocatie

Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd., 39 Wenfeng Road, Yangzhou 225009 Jiangsu
China

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 (%)

1R-trans-fenothrin

3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-2,2-dimethyl- 3(2-methylprop-1enyl)cyclopropanecarbox

Werkzame stof

26046-85-5

247-431-2

0,1

2.2. Formuleringstype
RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Voorkom lozing in het milieu.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
naar

4. Toegelaten gebruik
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4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Niet-professioneel
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

Aasstation insecticide voor niet-professioneel gebruik tegen mieren in huis.
Wetenschappelijke naam: Lasius niger
Triviale naam: wegmier
Ontwikkelingsstadia: elke fase van het leven

Binnen

Toepassingsgebied

Toepassingsmethode(n)

Methode: Lokaas toepassing
Gedetailleerde beschrijving:
-

Dosering en frequentie van de
toepassing

Toe te passen dosis: 1-2 mierenlokdozen per kamer, niet meer op 1 lokdood per 8m²
Verdunning (%):
Aantal en timing van de toepassing:
-

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

- Paviljoenstation (PVC-capsule met aluminium afdekfolie of PET / PE / EVOH / PEcapsule met PE / ALU / PE / CA-afdekking) - 5 g - 2 of 4 eenheden per verpakking
- UFO-station (PVC-capsule met aluminium afdekfolie of PET / PE / EVOH / PE-capsule
met PE / ALU / PE / CA-afdekking of aluminium afdekfolie) - 5 g - 2 of 4 eenheden per
verpakking
- Driehoekig station (PVC-capsule met aluminium afdekfolie of PET / PE / EVOH / PEcapsule met PE / ALU / PE / CA-afdekking) - 5 g - 2 of 4 eenheden per verpakking
- Kamer (polystyrolstation) - 5 g - 2 of 4 eenheden per verpakking
- Mini Ant Bait station (PET / PE / EVOH / PE of PET / PE / EVOH / PE met PE / ALU /
PE / CA-afdekking) of PVC met aluminium afdekfolie - 5 g - 2, 4 of 6 eenheden per
verpakking
- Blisterverpakking mierenaas (PET / PE / EVOH / PE-blister) - 5 g - 2 of 4 eenheden
per verpakking

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie 5.1
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4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

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
Zie 5.3

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
Zie 5.4

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
Zie 5.5

5. Algemene gebruiksaanwijzing
5.1. Gebruiksvoorschrift
Het product wordt horizontaal aangebracht in de buurt van mierennesten, bij mierenlooproutes of op plekken waar mieren de kamer
binnenkomen.
Voor Pavillion-station: verwijder het centrale beschermende transparante deksel en activeer vervolgens de eenheid door stevig op
de bovenkant van de capsule in het lokstation te drukken. Plaats het aasstation in een gebied dat beschermd is tegen vocht.
Voor UFO / Driehoekstations: Activeer de eenheid door stevig op de bovenste ronde knop van het lokstation te drukken.
Voor kamerstation: Om het aasstation te activeren, breek je gewoon het zichtbare lipje los en verwijder je het van de zijkant van het
mierenaas.
Voor Ant Bait Mini-station: Activeer het apparaat door het stevig vast te houden en een schaar te gebruiken om de verhoogde tepel
aan de bovenkant van het aasstation af te snijden. Spoel vervolgens de schaar schoon.
Plaats het product niet in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen).
Het product niet hergebruiken.

5.2. Risicobeperkende maatregelen
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ALLEEN VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE.
Alleen voor Gebruik binnenshuis.
Voorkom toegang tot aas door kinderen en dieren.
Was handen en blootgestelde huid voor de maaltijd en na gebruik.
Gebruik niet direct op of in de buurt van voedsel, voer of dranken, of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact
kunnen komen met voedsel, voer, dranken en dieren.
Buiten bereik van kinderen houden.
Dit materiaal en de verpakking moeten op een veilige manier worden verwijderd.
Waterlichamen of waterlopen niet verontreinigen met chemicaliën of gebruikte containers.
Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder.
Ongebruikt product in de verpakking moet worden verwijderd via vast afval.
Forceer het aasstation niet met geweld.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen - verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Contactlenzen verwijderen. Enkele minuten grondig wassen met veel water
NA INSLIKKEN: de mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Ongebruikt product, de verpakking en alle andere afvalstoffen (zoals dode insecten) in overeenstemming met de plaatselijke
regelgeving afvoeren.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
Bewaar in oorspronkelijke verpakking
Op een koele droge plaats bewaren
Houdbaarheid is 24 maanden bij kamertemperatuur
Tegen vorst beschermen.

6. Overige informatie
Weerstandsbeheer
- De volgende frases moeten op het etiket verschijnen:
• In het geval van verminderde werkzaamheid of vermoede ontwikkeling van resistentie, stop het gebruik. De gebruiker wordt
geadviseerd contact op te nemen met een professionele ongediertebestrijder.
- De volgende frases zijn alleen ter informatie:
• Behandelingen moeten worden aanbevolen om indien mogelijk te worden gecombineerd met niet-chemische maatregelen.
• Lees vóór gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en respecteer alle gegeven instructies.
• Volledige eliminatie van doelinsecten moet worden geprobeerd in geïnfecteerde gebieden.
• Houd rekening met de levenscyclus en kenmerken van doelwitinsecten. Richt de meest gevoelige stadia in de pestlevenscyclus.
• Alternatieve behandelingen met producten met verschillende werkingsmechanismen.
• Resistentie moet continu worden gecontroleerd. Gebruikers moeten de houder van de toelating informeren als de behandeling
niet effectief is.
De P-zinnen, zoals aangegeven in de samenvatting van de productkenmerken, bevatten verschillende fouten die niet kunnen
worden opgelost. De juiste frases zijn als volgt: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met van toepassing zijn de
nationale/regionale voorschriften

12/05/2022

SAMENVATTING VAN DE
PRODUCTKENMERKEN

6

