
HomeGard Kakkerlakken Gel

Controle
De druppels zullen actief blijven voor enkele maanden, maar aangeraden wordt om na een week te controleren op de 
aanwezigheid van de gel. Indien de plaag van dusdanige omvang is en geconstateerd is dat de gel gegeten wordt, aanvullen 
met gel waar nodig. De toepassingen kunnen elke 2 maanden worden herhaald of wanneer het product is verbruikt 
(maximaal 6 toepassingen/jaar).

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 1,2-benzisothia-
zol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorkom vrijkomen/lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud naar verwijderen in overeenstemming 
met de nationale voorschriften. Verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de nationale voorschriften.

Houdbaarheid
24 maanden na productiedatum (zie elders verpakking).

Risicobeperkende maatregelen
Voorkom onnodig contact gedurende de toepassing. Foutief gebruik kan de gezondheid schaden. Verwijderd houden van 
voedsel, etenswaren, keukengerei of voedsel contactoppervlakken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Het Lokaas dient 
stevig geplaatst te worden op een dusdanige manier zodat het risico voor consumptie door kinderen of andere dieren 
minimaal is. Na gebruik de handen wassen. Het product bevat een bittersmaak toevoeging.

Voorwaarden voor opslag en houdbaarheid onder normale opslagomstandigheden
Verwijderd houden van voedsel, drinken en diervoer. Buiten bereik van kinderen.

Aanwijzingen voor eerste hulp
Indien huidcontact: wassen met veel water. Indien er irritatie of jeuk ontstaat: zoek medisch advies/hulp. Symptomatische 
behandeling.

Distributeur Toelatingshouder 
Q-chem B.V. Sharda Cropchem Espana S.L.
De Trompet 1918 Edifico Atalayas Business Centre 
1967 DB Heemskerk Carril Condomina Nr 3 Planta 12
www.homegard.nl 30006 Murcia, Spanje
info@homegard.nl
t. 0251-745230

De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product. Daar geen controle op het gebruik kan worden uitgeoefend, wordt 
geen aansprakelijkheid aanvaard voor minder goede werking of schade door toepassing.

Toelatingsnummer: NL-0018484-0000
Werkzame stof: Imidacloprid
Gehalte: 2,15%
Aard van het middel: lokaas (gel klaar voor gebruik)
Inhoud: 5 gram

Specificatie
In de HomeGard Kakkerlakken gel zit een insecticide in de vorm van een lokstof-gel, welke zeer aantrekkelijk is voor 
kakkerlakken. De gel is klaar voor gebruik en heeft een langetermijneffect op de verdelging van kakkerlakken.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik binnenshuis als middel ter bestrijding van Duitse- en Oosterse kakkerlakken.

Gebruiksvoorschrift
Verwijder alle natuurlijke voedselbronnen (afval, voedselresten, enz.) van de kakkerlakken in de besmette ruimte vooraf-
gaande aan de bestrijding om het eten van de gel te bevorderen. De gel toepassen op erkende ruimtes/plekken maar ook 
tussen de voedselbronnen en ook op warme (50°C) en vochtige schuilplaatsen (hoeken, naden, kieren, achter panelen en 
apparaten, rondom pijpen/leidingen en dicht bij vrij-waterpunten. Pas het product niet toe op absorberende oppervakken. 
Controleer de behandelde ruimte gedurende een inspectie en vervang indien nodig de gel aangezien kakkerlakken 
uitwerpselen en afscheiding achterlaten om soortgenoten aan te trekken. Informeer de toelatingshouder indien de behan-
deling niet effectief is. Opgedroogde gel dient te worden vervangen om zo de eetbaarheid van de gel te behouden.

Gebruiksaanwijzing/instructies
Indien er veel kakkerlakken zichtbaar zijn of verwacht worden, dan is er sprake van een hoge besmettingsgraad. Indien er 
slechts een paar of individuele kakkerlakken gesignaleerd zijn, dan is er sprake van een lage/gemiddelde besmettings-
graad. Verwijder de dop van de injector. Houdt hierbij de injector omhoog zonder druk uit te oefenen op de plunjer. Na het 
openen en gebruik van de gel de dop terug plaatsen en de handen wassen. Zie hierna voor de dosering per kakkerlak soort 
en per m². De gel is direct toepasbaar vanuit de verpakking. Verwijder de dop  van de injector alvorens deze te gebruiken. 
De gel-druppels niet aan direct zonlicht of warmte (bijv. radiator) blootstellen.

Kakkerlakken soorten
Duitse kakkerlak (Blattella germanica), Oosterse kakkerlak (Blatta orientalis)

Dosering

Soort 
kakkerlak

Laag/gemiddeld 
besmettings 
niveau

Hoog besmettings 
niveau

Duitse 
kakkerlak **

1 druppel*
van 0,1 g/m²

2 druppels*
van 0,1 g/m²

Oosterse 
kakkerlak **

2 druppels*
van 0,1 g/m²

3 druppels*
van 0,1 g/m²

* 1 druppel van 5 mm in diameter is gelijk aan 0,1 gram product
**  Nimfen en adulten


