Actueel wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing van de toelating van het
middel Advion Mieren Gel, toelatingnummer 13880 N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren, inclusief de
zwarte wegmier, de faraomier en de Argentijnse mier. Het middel dient uitsluitend
buitenshuis in lokdozen en binnenshuis door pleksgewijze toepassing in naden en kieren te
worden toegepast.
Restricties
Gebruik het product alleen op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor kinderen, vogels
en (huis)dieren.
Om in het water levende organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat
middelresten op het riool worden geloosd.
Niet toepassen op plaatsen die in aanraking kunnen komen met voedsel of
diervoeders, of die worden afgenomen met water (bijvoorbeeld badkamer- en
keukenvloeren).
Middelresten met papieren tissues opvegen en deze tissues in de afvalbak
deponeren.
Houder niet opnieuw vullen of hergebruiken, lege houders veilig verwijderen als
gevaarlijk afval (cf. Eural).
Niet toepassen op plaatsen waar de temperatuur boven de 50ºC kan komen.
De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
Advion® Mieren Gel is effectief tegen mieren. Met behulp van een speciaal doseerpistool
(baitgun) kan, uitsluitend binnenshuis, de gel worden aangebracht op de te behandelen
plekken, naden en kieren en uitsluitend buitenshuis in lokdozen.
Toepassingen
1. Binnenshuis
- Vóór het gebruik van Advion® Mieren Gel moeten de schuilplaatsen en de
populatiegrootte onderzocht worden ook in aangrenzende ruimten.
- Voor een betere bestrijding en om het bestrijdingseffect van het product te versnellen,
is het noodzakelijk een goede hygiëne in acht te nemen, zodat - afgezien van het
lokaas - zo weinig mogelijk voedsel voor de mieren beschikbaar is.
- Advion® Mieren Gel moet worden aangebracht in de buurt van schuilplaatsen,
looproutes en plaatsen waar veel mieren gezien worden.
- Advion® Mieren Gel niet aanbrengen op plaatsen waar water gebruikt wordt of waar
het middel mogelijkerwijs door routinematige reiniging wordt verwijderd.

-

Vermijd toepassing van Advion® Mieren Gel op oppervlakken die onlangs met
insectwerende bestrijdingsmiddelen behandeld zijn. Gebruik geen insectwerende
bestrijdingsmiddelen op plaatsen die behandeld zijn met Advion® Mieren Gel.

2. Buitenshuis
- Gebruik Advion® Mieren Gel bij ingangsopeningen van gebouwen of mogelijke
schuilplaatsen en plaatsen waar mieren veel gezien worden.
- Advion® Mieren Gel niet aanbrengen op plaatsen waar het product met water in
contact kan komen of waar het middel mogelijkerwijs door routinematige reiniging
wordt verwijderd.
- Vermijd toepassing van Advion® Mieren Gel op oppervlakken die onlangs met
insectwerende bestrijdingsmiddelen behandeld zijn. Gebruik geen insectwerende
bestrijdingsmiddelen op plaatsen die behandeld zijn met Advion® Mieren Gel.
- Advion® Mieren Gel bij buitengebruik plaatsen in toegestane lokaasdoosjes om te
verzekeren dat het product ontoegankelijk is voor kinderen, vogels en (huis)dieren.
Na gebruik handen wassen.
Dosering
- 1 tot 5 druppels met een diameter van 5 mm (0,1g) of een dunne gelstrook van 5 cm
lang en 0.3 mm breed ( 0.4 g) per vierkante meter aanbrengen, afhankelijk van de
grootte van de populatie.
- Advion® Mieren Gel dient te worden toegepast in kleine hoeveelheden. Meerdere
kleine toedieningen in een bepaald gebied zijn effectiever dan 1 of 2 grotere
toedieningen.
Vervolg bestrijdingsactie
.
- Na 2 tot 3 dagen controleren of er nog voldoende middel beschikbaar is. Indien het
lokaas volledig is verdwenen en de plaag nog onvoldoende bestreden is, dient de
toepassing te worden herhaald. Ga daarna regelmatig de hoeveelheid aanwezige
Advion® Mieren Gel na en vul aan waar nodig.
- Tijdens de gehele behandeling dient er gel aanwezig te zijn.

