Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

LABSC_4085_a_PacTec

ARTICLE XXXXXXX
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren (met uitzondering van
de faraomier).
Dit middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.
GEBRUIKSAANWIJZING
De mierenlokdoos kan zowel binnen als buiten, op bijvoorbeeld balkons en terrassen, gebruikt
worden ter bestrijding van mieren.
Open de lokdoos door de vier lipjes af te breken. Na openen van de lokdoos handen wassen.
Plaats de lokdoos op een beschutte plaats waar veel mieren voorkomen, op een 'mierenstraat' of
waar mieren het huis binnenkomen. Het duurt enige tijd voordat het nest is uitgeroeid.
Daarom de lokdoos laten staan tot minimaal één week nadat er geen mieren meer worden
waargenomen (en totaal minimaal 4 weken).
Zichtbaar dode mieren kunnen worden verwacht enkele dagen na plaatsing van de lokdoos.
Aangezien de meeste mieren zullen overlijden binnen in het nest kan het mogelijk zijn dat geen dode
mieren worden waargenomen. Het mierennest zal over het algemeen in 21 tot 28 dagen
zijn uitgeroeid.
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Over het algemeen zal één lokdoos voldoende zijn om het mierennest te vernietigen. In geval van
hevige mierenoverlast wordt echter aanbevolen twee lokdoosjes te plaatsen. Indien na vier weken nog
steeds mieren aanwezig zijn, wordt aanbevolen een nieuwe lokdoos te plaatsen.
NB: Zorg ervoor dat ander voedsel voor de mieren niet bereikbaar is, zodat opname van voedsel uit
de lokdoos wordt verhoogd. Plaats de lokdozen niet op plaatsen waar direct contact met regen kan
plaatsvinden. Regen kan immers de werkzaamheid negatief beïnvloeden.
Na gebruik de lokdoos afgeven bij het klein chemisch afval.
Waarschuwingszinnen
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.

MAXFORCE® LN MIERENLOKDOOS

MAXFORCE® LN MIERENLOKDOOS

Veiligheidsaanbevelingen:
Lokdoos buiten bereik van kinderen en (huis)dieren plaatsen.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeders.
Na openen van de lokdoos handen wassen.
Niet toepassen op plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen van 0-4 jaar.
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Maxforce LN Mierenlokdoos - NL - 60 x4 g - NLXXXXXXXXA

Chargenummer: zie verpakking
Productie datum: zie verpakking
Houdbaarheid: tot 12 maanden na productie

Toelatingsnummer: XXXXXX

Toelatingsnummer: XXXXXX

Werkzame stof: imidacloprid
Gehalte: 0,03%
Aard van het preparaat: lokmiddel (klaar voor gebruik)

Werkzame stof: imidacloprid
Gehalte: 0,03%
Aard van het preparaat: lokmiddel (klaar voor gebruik)
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