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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van
mieren, inclusief de faraomier, de spookmier en de Argentijnse mier,
zowel binnen als buiten.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Bij grote infestaties, dienen de lokaaspunten regelmatig te worden
gecontroleerd en ververst daar waar nodig. Voorkom het aanbrengen
van het middel op zeer stoffige, vochtige of vette plaatsen of plaatsen
die veelvuldig worden gewassen. Breng het middel niet aan op
oppervlakten waar voedsel wordt bereid, of op oppervlakten die
recent zijn behandeld met andere insecticiden of waar het lokaas kan
worden vervuild met andere insecticiden.

GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen:
Het middel is bijzonder effectief tegen faraomieren (Monomorium
phraonis) en de zwartbruine wegmier (Lasius niger). Andere
(exotische) mieren die met het middel kunnen worden bestreden zijn
de spookmier (Tapinoma melanocephalum) en de Argentijnse mier
(Linepithema humile).
Maxforce Quantum is door zijn visceuze eigenschappen geschikt
voor het uitzetten als lokaas, in o.a. de volgende situaties:
Opslag-,verblijfs-en Huishoudens, restaurants inclusief keukens, slachthuizen,
bedrijfsruimten

opslagplaatsen, ziekenhuizen, hotels, zwembaden,
gemeentehuizen, bioscopen etc.

Buiten

Zoals op terrassen, stoepen, toegangen tot schuur en
garages etc.
Niet toepassen op grond, gazon of tussen beplantingen.

Maxforce Quantum cartridges dienen te worden gebruikt met behulp
van hiervoor geschikte pistolen. Als een cartridge slechts gedeeltelijk
wordt gebruikt, deze uit het pistool verwijderen en afsluiten met de
bijgevoegde afsluiting.
Toepassing:
Breng het middel aan op plaatsen buiten het bereik en zicht van
kinderen en (huis) dieren.
Bij gebruik binnen, bewoners aangeven dat schoonmaken en
verwijderen van lokaas punten moet worden voorkomen.
Breng het middel aan op of naast de looppaden van de mieren.

Toelatingshouder:
Bayer Cropscience BV
Postbus 231
3640 AE MIJDRECHT (NL)
tel. 0297-280666

Dosering binnen: 1 druppel per vierkante meter, bijv. behandel een
keuken van 10 m2 met 10 druppels of 1 druppel per strekkende meter
van een mieren looppad.
Bij gebruik buiten, kan het middel worden aangebracht in naden en
kieren (op muren, tussen tegels etc.) daar waar de mieren actief zijn
of waar duidelijke looppaden te zien zijn. Bij voorkeur dient het middel
te worden aangebracht op plaatsen die zijn afgeschermd van regen.
Als een onbeschutte plaats moet worden behandeld, dit alleen doen
als geen regen binnen 24 uur wordt verwacht. In het geval er toch
regen valt binnen 24 uur, de toepassing herhalen. Als de mierennest
ingangen zichtbaar zijn, het lokaas bij voorkeur rechtstreeks in deze
ingangen aanbrengen.
Dosering buiten: Indien mogelijk, 2 gram van het middel rechtstreeks
in het nest aanbrengen.
Voor het aanbrengen op de looppaden, geldt 1 druppel per strekkende
meter met een maximum van 2 gram (=10 druppels) per nest. Na tot
7 dagen controleren of er nog voldoende middel beschikbaar is.
Indien het lokaas volledig is verdwenen en de plaag onvoldoende
bestreden is, dient de toepassing te worden herhaald.
Een eerste effect op de mierenpopulatie kan worden verwacht
7 dagen na aanbrengen van het middel. De meeste mierennesten
zullen na 14 dagen zijn uitgeroeid. Echter onder bepaalde
omstandigheden, zoals bij erg grote nesten of bij her-infestatie,
kan het plaagdierbeheersingsprogramma 2 maanden duren.
Aangebrachte lokaas punten blijven ten minste 12 weken effectief.
Zo lang lokaaspunten op de juiste plaats aanwezig zijn, zal
herinfestatie worden voorkomen.
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