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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
Nederland Biopren Pharaoh's Ant Colony Eliminator
Nederland Biopren lokaas voor faraomieren

1.2. Toelatingshouder
Naam

Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.

Adres

Szállás u. 6. H-1107 Budapest Hongarije

Naam en adres van de
toelatingshouder
Referentienummer van de
asset in R4BP 3

NL-0015631-0000

Toelatingsnummer
Toelatingsdatum

2017-12-01

Vervaldatum

2027-05-01

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. (Bábolna Bio Ltd.)

Adres van de fabrikant

Szállás utca 6 1107 Budapest Hongarije

Productielocatie

Köves J. u. 3. 2943 Bábolna Hongarije

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

1386 - S-methopreen

Naam van de fabrikant

Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. (Bábolna Bio Ltd.)

Adres van de fabrikant

Szállás utca 6. 1107 Budapest Hongarije

Productielocatie

Szállás utca 6. 1107 Budapest Hongarije

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide
Triviale naam

IUPAC-naam

S-methopreen

Functie

CAS-nummer

Werkzame stof

65733-16-6

EG-nummer

Gehalte (%)
0.5

2.2. Formuleringstype
GR - Granulaat

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

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

Veiligheidsaanbevelingen

Inhoud naar volgens de nationale voorschriften
Voorkom lozing in het milieu.

4. Toegelaten gebruik
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4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Bestrijding van faraomieren
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)
Toepassingsgebied

Toepassingsmethode(n)

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

Insecticide

Monomorium pharaonis-faraomier larven en koninginnen-Faraomier

Binnen

Lokaas toepassing Gebruiksklaar giftig lokaas, gevuld in plastic lokaasdozen.

Dosering en frequentie van de
toepassing

2 lokaasdozen / 20 m2 (0.25 g/m2) - - -

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Om werkzaamheid te garanderen dienen de lokaasdozen gedurende 3 maanden op
dezelfde plaatsen te blijven staan, zelfs als er geen mieren meer worden waargenomen.

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Voor niet professionele gebruikers:
3 x 2,5g lokaas in plastic (PVC + PE) lokdozen (totaal 7,5g lokaas)
2,5g lokaas wordt in een transparante plastic blisterverpakking geleverd, inclusief
zelfklevende sticker. De verpakking bevat 3 blisters (totaal 7,5 g lokaas)
Voor professionele gebruikers:
2,5 g lokaas wordt in een transparante plastic blisterverpakking geleverd, inclusief
zelfklevende sticker. De verpakking bevat 12 of 24 blisterverpakkingen (totaal 30g of
60g lokaas)

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Zie 5.1

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
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Zie 5.3

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 gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC
5.1. Gebruiksvoorschrift
Snij de bovenste sluiting van de lokaasdoos af op de stippellijn en verwijder de beschermfolie van de lijmschijf. De lokaasdozen
dienen vlakbij de route maar niet direct op de route van de mieren te worden geplaatst. Men dient ze zo te lijmen dat de opening
naar boven of naar de zijkant zit. Men dient de lokaasdozen op plaatsen te leggen waar de mieren voorkomen, met name op de
zijwanden van keukens, voorraadkamers en badkamers, maar ook op andere plaatsen waar mieren worden waargenomen.
Aanbevolen dosering: 2 lokaasdozen / 20 m2. Na het plaatsen kan het voorkomen, dat er meer mieren voorkomen gedurende een
korte periode, dit is het gevolg van het aantrekkende effect van het lokaas. Om werkzaamheid te garanderen dienen de lokaasdozen
gedurende 3 maanden op dezelfde plaatsen te blijven staan, zelfs als er geen mieren meer worden waargenomen.
Als zijn veel mieren zijn en het lokaas raakt op of is aangetast, moet men nieuwe lokaasdozen plaatsen.
Men dient de geplaatste lokaasdozen tegen water te beschermen (bijv. bij het reinigen van vloeren of wanden) omdat dit de
werkzaamheid kan verminderen.
Let op! Gebruik geen andere insecticiden bij het gebruik van dit lokaas.

5.2. Risicobeperkende maatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Laat kinderen het lokaas niet gebruiken. Plaats het lokaas op plaatsen waar kinderen of
huisdieren geen toegang hebben. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na het werken met dit product
handen met veel water en zeep wassen.
De insecticide heeft een bittere smaakstof, om menselijke consumptie van het product te verhinderen.
Loos geen (on)gebruikt product in watergangen, in afvoersystemen (wasbak, toilet….) en ook niet naar het riool..
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5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met water en zeep grondig wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; Bij voortdurende oogirritatie: een
arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Middelresten met papieren tissues opvegen en deze tissues in de afvalbak deponeren.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Gebruik het product alleen zoals aangegeven in de gebruiksinstructies. De lege verpakking van het product mag als huishoudelijk
afval gehanteerd worden tenzij dit in strijd is met de nationale voorschriften.
Voorkom dat het product of zijn verpakking de grond, waterloop, of stromend water vervuilt.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
In de oorspronkelijk verpakking bewaren op een koele, droge en vorstvrije plek. Te gebruiken binnen 2 jaar productie
(productiedatum dient op de verpakking te staan). Niet opslaan in de buurt van levensmiddelen, diervoeder en geneesmiddelen..

6. Overige informatie
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