Samenvatting van de productkenmerken van een biocide
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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
Luxan Mierenlokdoos NW
Roxasect Mierenlokdoos
Sprigone Mierenlokdoos
Mierenlokdoos DRE
Vermigon Mierenlokdoos
Finion lokdoos voor mieren

1.2. Toelatingshouder
Naam

Denka REGISTRATIONS bv

Adres

Gildeweg 37a 3771NB Barneveld Nederland

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

NL-0019682-0000

Toelatingsdatum

30/10/2017

Vervaldatum

29/10/2027

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Dongguan Ryelight Customer products Co Ltd

Adres van de fabrikant

Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523898 Guadong Province China

Productielocatie

Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523898 Guadong Province China
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1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof

59 - 1R-trans-fenothrin

Naam van de fabrikant

Sumitomo Chemical (UK) PLC

Adres van de fabrikant

Hythe House, 200 Shepherds Bush Road W6 7NL London Verenigd Koninkrijk

Productielocatie

27-1 Shinkawa 2-chome, Chuo-ku 104-8260 Tokyo Japan

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 (%)

1R-trans-fenothrin

3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-2,2-dimethyl- 3(2-methylprop-1enyl)cyclopropanecarbox

Werkzame stof

26046-85-5

247-431-2

0.1

2.2. Formuleringstype
RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

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

Veiligheidsaanbevelingen

Voorkom lozing in het milieu.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Inhoud naar afvoeren in overeenstemming met lokale voorschriften
verpakking afvoeren naar in overeenstemming met lokale voorschriften
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4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - niet professioneel - binnen- mieren
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)

Hymenoptera: Formicidae:-mieren-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
Lasius niger-wegmier-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Binnen

Toepassingsgebied
Mierenlokmiddel voor gebruik binnenshuis

Toepassingsmethode(n)

Lokaas toepassing Voor gebruik binnenshuis. Plaats de lokdoos vlak bij een mierennest of mierentraject.
Circa 1 lokdoos per 8 vierkante meter.

Dosering en frequentie van de
toepassing

1-2 mierenlokdozen per kamer afhankelijk van grootte en indeling en ernst van de plaag
-0Zet de mierenlokdoos op het traject van de mieren of op een plaats waar mieren zijn

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

6g in polystyreen lokdoos – 2 eenheden per kartonnen doos

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Zie generieke gebruiksaanwijzingen
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4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie generieke gebruiksaanwijzingen

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 generieke gebruiksaanwijzingen

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

Zie generieke gebruiksaanwijzingen

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
Zie generieke gebruiksaanwijzingen

5. Algemene gebruiksaanwijzing
5.1. Gebruiksvoorschrift
Activeer door de eenheid open te breken met de breektab (doosje) of door de eenheid aan de bovenkant in te drukken (loktoren en
schijf).
Het product wordt horizontaal aangebracht in de buurt van mierennesten, bij mierenlooproutes of op plekken waar mieren de kamer
binnenkomen.
Plaats de lokdoos/loktoren op een plek waar het beschermd is tegen vocht.
Plaats het product niet in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen).
Het product niet hergebruiken.

5.2. Risicobeperkende maatregelen
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ALLEEN VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Houd het lokmiddel buiten bereik van kinderen en dieren.
Was uw handen en blootgestelde huid voordat u gaat eten en na gebruik.
Gebruik het product niet waar het in contact kan komen met voedsel, voer en drinken.
Ongebruikt product, de verpakking en alle andere afvalstoffen (zoals dode insecten) in overeenstemming met de plaatselijke
regelgeving afvoeren
Voorkom verontreiniging van waterstromen en oppervlaktewater met het product of gebruikte verpakking.
Maak de lokdoos niet open.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen - verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Ongebruikt product, de verpakking en alle andere afvalstoffen (zoals dode insecten) in overeenstemming met de plaatselijke
regelgeving afvoeren

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
Bewaar in oorspronkelijke verpakking
Op een koele droge plaats bewaren
Houdbaarheid is 24 maanden bij kamertemperatuur.
Tegen vorst beschermen.

6. Overige informatie
De volgende zin moet op het etiket komen te staan:
-In geval van verminderde werkzaamheid of verdenking van resistentieontwikkeling moet het gebruik van dit middel worden
gestaakt. De gebruiker wordt geadviseerd om een professionele plaagdierbestrijder te raadplegen.
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