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Professionele Ongediertebestrijding
Ontsnappen is onmogelijk

®

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter
bestrijding van kakkerlakken in gebouwen.
Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:
- personen
die
in
het
bezit
zijn
van
een
vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is
afgegeven of verlengd door een door de Minister van
VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf,
zoals de Stichting Exameninstituut Volksgezondheid en
Milieu, en Rentokil, en dat niet ouder is dan vijf jaren, of
- personen die in het bezit zijn van een door de Minister
van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel
een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren
In afwijking van het vorenstaande mag het middel
eveneens worden toegepast:
- tot 1 juli 2001 door beroeps- of bedrijfsmatige gebruikers
die aantonen dat zij voor ten hoogste de tweede maal
aan de opleiding voor het hiervoor genoemde
vakbekwaamheidsdiploma zijn begonnen;
- tot 1 juli 2004 door beroeps- of bedrijfsmatige gebruikers
die op 1 januari 1999 zestig jaren of ouder zijn;
- tot 1 juli 2004 door beroeps- of bedrijfsmatige gebruikers
die een diploma van de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding hebben gekregen waarvan de
geldigheid niet aan een bepaalde tijdsduur is gebonden;
- tot 1 juli 2004 door beroeps- of bedrijfsmatige gebruikers
die een diploma van Rentokil hebben gekregen.
Doorsnee ⭋

Druppels aangebracht per m2 of
strekkende meter afhankelijk van
de grootte van de plaag

⭋ = 3,5 mm

normaal

Kleine soort
Duitse kakkerlak
Grote soorten
Amerikaanse en
Oosterse
kakkerlakken

® = Gedep. handelsmerk BASF

hoog

GEBRUIKSAANWIJZING
Goliath Gel is bestemd voor toepassing in o.a. bakkerijen,
slagerijen,
opslagplaatsen
van
levensmiddelen,
productieruimten
in
de
levensmiddelenindustrie,
verblijfplaatsen
voor
mensen
en
dieren,
verwarmingsruimten en ketelhuizen, schepen en overige
plaatsen waar kakkerlakken zich plegen op te houden.
Met behulp van een speciaal doseerpistool (bait-gun)
wordt bij de bestrijding van de Duitse kakkerlak 0,03 gram
gel per lokaaspunt aangebracht. Als regel is 1 lokaaspunt
per m2 of per lopende meter voldoende. Bij de bestrijding
van de oosterse of de Amerikaanse kakkerlak of bij grote
aantallen kakkerlakken kunnen 2 lokaaspunten per m2 of
per lopende meter worden aangebracht. Een druppel van
0,03 gram heeft een diameter van ongeveer 3-4 mm.
Het lokaas moet worden aangebracht op plaatsen, waar
zich in de directe nabijheid kakkerlakken bevinden, bijv.
achter een koelkast, in de keukenkastjes, bij
doorvoeropeningen van leidingen enz.
Men dient te vermijden dat lokaas terecht komt op open
plaatsen. Bij opeenvolgende bezoeken moet worden
gecontroleerd of het lokaas eventueel volledig is
opgegeten. Indien dat het geval is moet op die plaatsen
opnieuw lokaas worden aangebracht.
U moet het lokaas niet aanbrengen waar het onder water
zal komen of mogelijkerwijs door routinematige reiniging
wordt verwijderd. U moet geen insecticiden op of in de
buurt van het lokaas spuiten of het middel op onlangs
bespoten oppervlakken aanbrengen. Het middel zal
daardoor slecht worden opgenomen.
Om het bestrijdingseffect met lokaas te versnellen, is het
noodzakelijk een goede hygiëne in acht te nemen, zodat afgezien van het lokaas - zo weinig mogelijk voedsel voor
de kakkerlakken beschikbaar is.
Toepassing dient plaats te vinden op plaatsen buiten
bereik van kinderen en huisdieren en op plaatsen waar
geen risico is op besmetting van voedingsmiddelen.
Gedode
kakkerlakken
verwijderen,
vooral
in
dierverblijfplaatsen.
Resten van het bestrijdingsmiddel verwijderen als
chemisch afval.
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product,
als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast,
geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar
echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan
onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle
omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke
verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor
elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het
transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij
waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde
product.
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