
HomeGard Mieren Gel

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorkom vrijkomen/lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud naar verwijderen in overeenstem-
ming 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 met het middel. Fout gebruik kan gezondheidsschade veroorzaken. Voorkom verontreiniging 
van eten, eetgerei en oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel.

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

Voorzorgsmaatregelen
Na gebruik van HomeGard Mieren Gel en voor het eten handen wassen met zeep en water. Gel niet aanbrengen op 
plaatsen waar voedsel wordt bewaard, bereid of geconsumeerd. Voorkom verontreiniging van kookgerei en bestek. 
Gel niet aanbrengen op voor kinderen en huisdieren toegankelijke plaatsen.

Eerste hulp
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.  
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

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-0018487-0000
Werkzame stof: Imidacloprid
Gehalte: 0,01%
Aard van het middel: lokaas (gel klaar voor gebruik)
Inhoud: 5 gram

Specificatie
In de HomeGard Mieren Gel zit een insecticide in de vorm van een lokstof-gel, welke zeer aantrekkelijk is voor mieren. 
De gel is klaar voor gebruik welke de mieren meenemen naar hun nest, waarna de kolonie uitgeroeid wordt. 

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik binnenshuis als middel ter bestrijding van tropische mieren, zoals Argentijnse 
plaagmieren en Pharaomieren.

Gebruiksvoorschrift
Verwijder alle natuurlijke voedselbronnen (afval, voedselresten, enz.) uit de omgeving waar zich de mieren bevinden 
voordat de behandeling wordt gestart. Tegen mieren binnenshuis, breng druppels of dunne lijnen van de gel aan 
op sporen, plaatsen waar mieren binnenkomen en bij nestingangen. Wanneer de aanwezigheid van mieren alleen 
wordt vermoed of wanneer mieren alleen sporadisch aanwezig zijn bij voorkeur een lokschotel gebruiken. Gedurende 
inspectie de omgeving controleren en indien nodig de gel vervangen. Pas het product niet toe op absorberende opper-
vakken. Breng het product aan op plaatsen waar geen direct zonlicht en waar geen hittebronnen zijn (niet toepassen 
bij radiatoren). Voorkom continu gebruik van het product. Raadpleeg een professionele ongediertebestrijder als de 
plaag aanhoudt na gebruik van het middel volgens de gebruiksaanwijzing. U wordt verzocht de toelatingshouder op de 
hoogte te stellen als het middel onvoldoende werkt.

Gebruiksaanwijzing, dosering & frequentie
Binnenshuis: 1-2 druppels gel per m2. Breng gel aan in druppels met een diameter van ongeveer 1 cm (ongeveer 0,2 
g). Product kan gedurende 2-3 maanden worden gebruikt zonder vervanging van niet-geconsumeerde gel. Gebruik 
maximaal 12 toepassingen per jaar.

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. 1 druppel gel weegt ongeveer 0,1 gram, 
dus totaal kunnen er 50 druppels uit de injector gehaald worden. Per nestingang 2 druppels (0,2 gram) gebruiken. 
Bij grote nestingangen kunnen meerdere druppels gel gebruikt worden. Over het algemeen kan het enkele dagen 
tot weken duren voordat het mierennest is uitgeroeid. De dagen na de eerste toepassing controleren op nieuwe 
nestopeningen en daar de gel opnieuw toepassen.

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


