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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Advion Kakkerlakken Gel

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de
toelatingshouder

Syngenta Crop Protection AG

Rosentalstrasse 67 4058 Basel Zwitserland

Naam

Adres

Toelatingsnummer

Referentienummer van de
asset in R4BP 3 NL-0004382-0000

Toelatingsdatum 17/12/2009

Vervaldatum 30/06/2023

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant American Blending and Filling Laboratories Inc

Adres van de fabrikant

Productielocatie

1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Verenigde Staten van Amerika

1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Verenigde Staten van Amerika

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)
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Naam van de fabrikant DuPont Crop Protection Products

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Chestnut Run Plaza Building 705, 4417 Lancaster Pike 19805 Wilmington Verenigde
Staten van Amerika

Chestnut Run Plaza Building 705, 4417 Lancaster Pike 19805 Wilmington Verenigde
Staten van Amerika

Werkzame stof 64 - Indoxacarb (massaverhouding van de S- en R-enantiomeren in het reactieproduct
75:25)

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 (%)

Indoxacarb
(massaverhouding van
de S- en R-enantiomeren
in het reactieproduct
75:25)

Reaction mass of methyl
(S)- and methyl(R)-7-
chloro- 2.3,4a,5-
tetrahydro-2-
[methoxycarbonyl-(4-
trifluoromethoxyphenyl)
carbamoyl] indeno[1,2-
e][1.3,4] oxadiazine-4a-
carboxylate  (This entry
covers the 75:25 reaction
mass of the S and R
enantiomers)

Werkzame stof 0.6

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie Bevat indoxacarb. Kan een allergische reactie veroorzaken.

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

Veiligheidsaanbevelingen  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden.

 Buiten het bereik van kinderen houden.
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Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Voorkom lozing in het milieu.

 Gelekte/gemorste stof opruimen.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Professioneel gebruik

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

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

Blattidae:-American Cockroach-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Blattidae:-American Cockroach-Nimfen|Insecten

Blattodea:-German cockroach-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Blattodea:-German cockroach-Nimfen|Insecten

Blattodea:-Oriental cockroach-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Blattodea:-Oriental cockroach-Nimfen|Insecten

Toepassingsgebied
Binnen

Buiten

--

Toepassingsmethode(n)
Lokaas toepassing -
-

Dosering en frequentie van de
toepassing

- - 0 -
-

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

-
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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

5.1. Gebruiksvoorschrift

-

5.2. Risicobeperkende maatregelen

-

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

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

Dit spc is om technische reden toegevoegd. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Voor toelatingsinformatie zie
informatie op https://toelatingen.ctgb.nl/.
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