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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Wasp Attract

Attractif guêpes

Wespenlokstof

Wespen Lockstoff

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de
toelatingshouder

Bio Services International

Jagershoek 13 8570 Vichte België

Naam

Adres

Toelatingsnummer
EU-0027006-0000

Referentienummer van de
asset in R4BP 3 EU-0027006-0000

Toelatingsdatum 01/02/2022

Vervaldatum 06/02/2032

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant Bio services International NV

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Jagershoek 13 8570 Vichte België

Jagershoek 13 8570 Vichte België
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1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Naam van de fabrikant Tate & Lyle Slovakia s.r.o.

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Boleraz 114 919 08 boleraz Slowakije

Boleraz 114 919 08 boleraz Slowakije

Werkzame stof 2326 - D-Fructose

Naam van de fabrikant Van der Steen BV

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Kempenlandstraat 51 5262 GK Vught Nederland

Kempenlandstraat 51 5262 GK Vught Nederland

Werkzame stof 2323 - Vinegar

Naam van de fabrikant OMNIA NİŞASTA SAN. TİC. A.Ş.

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Hacı Sabancı OSB Yunus Emre Cad. No: 8 01410 Sarıçam/ADANA Turkije

Hacı Sabancı OSB Yunus Emre Cad. No: 8 01410 Sarıçam/ADANA Turkije

Werkzame stof 2326 - D-Fructose

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 (%)

D-Fructose Werkzame stof 57-48-7 200-333-3 30

Vinegar Werkzame stof 8028-52-2 50
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2.2. Formuleringstype

CB - Concentraat voor lokmiddel

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Veiligheidsaanbevelingen

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Wespenlokstof - niet-professioneel / professioneel - buiten

Productsoort
PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Het product moet worden gebruikt in een geschikte val die buiten wordt geplaatst om
wespen aan te trekken.

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

Wetenschappelijke naam: Vespula germanica
Triviale naam: Duitse (gewone) wesp
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Toepassingsgebied
Buiten

Toepassingsmethode(n)
Methode: In lokdozen
Gedetailleerde beschrijving:

Lokstofbehandeling.
Moet worden gebruikt in een geschikte val.

Dosering en frequentie van de
toepassing

Toe te passen dosis: /
Verdunning (%): /
Aantal en timing van de toepassing:
Toevoegen aan val :100 ml product oplossen in 100 ml water

Het product is tot 2 weken werkzaam.
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Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

niet-professioneel en professioneel:
- PET fles: 100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000 ml

Uitsluitend voor professioneel gebruik
- Jerrycan (HDPE): 2,5 - 5L

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

-

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
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5.1. Gebruiksvoorschrift

-    Voor niet-professionele gebruikers: Volg de gebruiksaanwijzing.

-      Het product dient te worden opgelost in water in een geschikte val die buiten moet worden geplaatst (uit de buurt van menselijke
activiteit).

- Als het product niet goed genoeg werkt, wijzig dan de plaatsing van de val.

-    Installeer de val bij voorkeur vroeg in de ochtend/of laat in de avond wanneer de wespenactiviteit laag is om wespensteken door
agressieve wespen te voorkomen.

-    Indien er veel wespen aanwezig zijn, moeten meerdere vallen worden gebruikt (3-4)

-    Voor maximale werkzaamheid moet de val op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond worden geplaatst, opgehangen
of bevestigd (aan een muur of aan een boomtak).

- Het product moet worden gebruikt in een val die specifiek is voor de vangst van wespen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

-

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

-    Voor niet-professionele gebruikers: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

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

-    Inhoud/verpakking afvoeren volgens de nationale regelgeving.

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

-    Voor niet-professionele gebruikers: Buiten bereik van kinderen en niet-doelgroep dieren/huisdieren bewaren

-   Verwijderd houden van licht
- Niet opslaan bij een temperatuur hoger dan 30 °C
- Vorstvrij bewaren
-    Houdbaarheid: 2 jaar
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6. Overige informatie

Volg altijd de aanbevolen dosering op (1 deel Wasp Attract met 1 deel kraanwater) en zorg ervoor dat er ongeveer 1/3 vrije
luchtruimte overblijft tussen het opgeloste product en de uitgang van de val om de wespen in de val te houden.
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