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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren buitenshuis.
Het middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen:
De lokstof in het middel is gebaseerd op suiker. De mieren eten hiervan en geven het
middel door binnen de gehele mierenkolonie. De meeste mieren zullen vervolgens
overlijden binnen in het nest. Het is daarom mogelijk dat er geen dode mieren worden
aangetroffen waar het middel is aangebracht.
Zichtbaar dode mieren kunnen eventueel na 3 tot 4 dagen worden waargenomen.
Het mierennest zal na 7 tot 14 dagen zijn uitgeroeid.
Dosering:
Identificeer het mierennest indien mogelijk. Gebruik 8 gram korrels per nest (8 gram
komt overeen met 14 ml van de bijgevoegde maatbeker). Strooi de korrels in de
nestingangen en in de naden en kieren waar de mieren lopen. Indien de mieren
verschijnen uit meerdere nestingangen, het middel gelijkmatig over deze ingangen
verdelen.
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Toelatingshouder:
Bayer Cropscience SA-NV
Postbus 231
3640 AE MIJDRECHT (NL)
tel. 0297-280666

Toepassing herhalen indien na 24 uur al het middel is meegenomen door de mieren.
Pas het middel niet toe als regen binnen 24 uur wordt verwacht.
Gevarenaanduiding:
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregel:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Chargenummer: zie verpakking
Productie datum: zie verpakking
Houdbaarheid: tot 36 maanden na productie
Maxforce LN - NL - 2,5 kg - NL79280882C - ARTICLE 79302851

Distributeur:
Bayer S.A.S.
Bayer Environmental Science
16 rue Jean-Marie Leclair - CS 90106
69266 LYON CEDEX 09 - FRANCE

Dossier : Maxforce LN • Contenu : 2,5 kg • Pays : NL • Réf. : NL79280882C • Article : 79302851 • Dim. : L 197 mm x H 117 mm
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