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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
ECOstyle Mierenlokdoos
Action Mierenlokdoos
Aveve Boite anti-fourmis ECO
Baygon Anti-Fourmis – Baygon Anti Mieren
Baygon Contaminateur de Fourmis - Baygon Mieren Besmetting
Boites anti-fourmis – Mierenlokdozen
Raid anti-mieren system

1.2. Toelatingshouder
Naam

W. Neudorff GmbH KG

Adres

An der Mühle 3 31860 Emmerthal Duitsland

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer
BE2014-0034

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

BE-0006745-0000

Toelatingsdatum

02/04/2014

Vervaldatum

14/11/2023

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

W. Neudorff GmbH KG

Adres van de fabrikant

An der Mühle 3 31860 Emmerthal Duitsland

Productielocatie

An der Mühle 3 31860 Emmerthal Duitsland
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1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof

49 - Spinosad

Naam van de fabrikant

Dow AgroSciences

Adres van de fabrikant

CPC2 CAPITAL PARK, FULBOURN CB21 5XE CAMBRIDGE Verenigd Koninkrijk

Productielocatie

Harbor Beach, 305 North Huron Avenue 48441 Michigan Verenigde Staten van Amerika

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

0.0166

citric acid

2-hydroxypropane-1,2,3tricarboxylic acid

77-92-9

201-069-1

0.5

C(M)IT/MIT

5-chloro-2methylisothiazol-3(2H)one (C(M)IT) and 2methylisothiazol-3(2H)one (MIT) in ratio (3:1)

26172-55-4

0.002

2.2. Formuleringstype
RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)
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3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Bevat a mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3one (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Ant controle - professioneel en algemeen publiek - binnen en buiten
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

ECOstyle Mierenlokdoos I wordt gebruikt voor het effectief verwijderen van zwarte
wegmieren kolonies in woonhuizen en aangrenzende gebieden zoals balkons en
terrassen. De beoogde toepassingen omvatten het gebruik zowel binnen- als buitenshuis
met behulp van een lokaasdoos. De lokaasdozen worden in de nabijheid van
mierennesten of direct op mierensporen geplaatst. De bevolking sterft binnen 3 tot 4
weken uit.

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

Binnen

Toepassingsgebied
Buiten
ECOstyle Mierenlokdoos I wordt gebruikt voor het effectief verwijderen van zwarte
wegmieren kolonies in woonhuizen en aangrenzende gebieden zoals balkons en
terrassen. De beoogde toepassingen omvatten het gebruik zowel binnen- als
buitenshuis met behulp van een lokaasdoos. De lokaasdozen worden in de nabijheid
van mierennesten of direct op mierensporen geplaatst. De bevolking sterft binnen 3 tot
4 weken uit.

Toepassingsmethode(n)

Lokaas toepassing ECOstyle MierenlokdoosI is een kant en klaar product. Het is bedoeld voor de
bestrijding van zwarte wegmieren (Lasius niger) zowel binnen- als buitenshuis in
woonhuizen en aangrenzende gebieden zoals balkons en terrassen door professionele
en niet-professionele gebruikers.

Er dienen max. 2 lokaasdozen per plaatsing/terras of balkon of binnenshuis worden
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Dosering en frequentie van de
toepassing

Categorie/categorieën
gebruikers

gebruikt. - Voor het bestrijden van mieren kan een kant-en-klare metalen dozen worden gebruikt.
De dozen worden in de nabijheid van de kolonie of direct op mierensporen geplaatst. Er
dienen max. 2 lokaasdozen per plaatsing/terras of balkon of binnenshuis worden
gebruikt. Moet zo nodig na 4 weken worden vervangen.

Professioneel
Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Kant-en-klare doos, aluminium doos (70/73/20,5mm) met een kussentje waarop 10ml
van de formule wordt geplaatst.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie punt 5.1

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie punt 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 punt 5.3

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

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
Zie punt 5..5
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5. Algemene gebruiksaanwijzing
5.1. Gebruiksvoorschrift

- Prik het geperforeerde oppervlak aan de zijkant van de lokaasdoos voorzichtig door met een puntig voorwerp (schaar,
schroevendraaier, enz.) om openingen voor de mieren te creëren om naar binnen of buiten te gaan. Plaats het lokaas in de nabijheid
van mierennesten of waar mieren regelmatig voorbijgaan - langs muren en plinten, in hoeken, onder gootstenen, binnen in de
kasten.
- UITSLUITEND op plaatsen gebruiken die niet toegankelijk zijn voor kinderen en huisdieren.
- Voor maximale effectiviteit moet het lokaas regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig elke maand worden vervangen.
- Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeder.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt in aangrenzende gebieden zoals balkons en terrassen met het risico van
wateroverlast, d.w.z. beschermd tegen regen, overstromingen en schoon water.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
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Waarschijnlijk directe of indirecte effecten
-Bevat een mengsel van isothiazolinonen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Eerste hulpmaatregelen
Algemeen advies :
- Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken en veilig wegwerpen.
Inademing :
- Zorg voor frisse lucht.
Huidcontact :
- Bij contact met de huid onmiddellijk met veel water afspoelen.
Oogcontact :
- Bij contact met de ogen grondig spoelen met veel water en medisch advies inwinnen.
Inslikken :
- Raadpleeg een arts als de symptomen aan het licht komen.

Aanwijzingen voor de arts
- Geen tegengiffen bekend. Symptomatische behandeling

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu
- Gebruik passende inperkingsmaatregelen om milieuverontreiniging te voorkomen.
- Het product niet ongecontroleerd in het milieu lozen.
- Opnemen met absorberend materiaal (bijv. zand, zaagsel, universeel inzetbaar bindmiddel).

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

Product
- Kleine hoeveelheden afkomstig van particuliere huishoudens moeten aan officiële stortplaatsen worden afgestaan.

Verontreinigde verpakkingen
- Werp ongebruikte producten, de verpakking en al het andere afval weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

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

Vereisten voor opslagruimten en containers :
- Buiten bereik van kinderen houden
- Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
- Niet samen met diervoeders opslaan
- Niet samen met levensmiddelen bewaren.
Houdbaarheid: 3 jaar

6. Overige informatie
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