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INSECTICIDE (PT18) - 0.03 % imidacloprid (CAS 138261-41-3)
FOR USE ONLY BY PROFESSIONAL UITSLUITEND
PROFESSIONEEL
OPERATORS.
Maxforce Pushbox is a ready to use GEBRUIK
insecticidal bait station, for the rapid Maxforce Pushbox is
control of a variety of ants, for use een lokmiddel klaar
WARNING/
voor gebruik, voor WAARSCHUWING
indoors and outdoors.
Always read the label and product een snelle bestrijding
information before use and respect all van mieren in en rond gebouwen.
Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanthe instructions provided.
Perforate the aluminium foil (press firmly wijzing lezen.
on the top of the bait box to break the seal) Perforeer de aluminiumfolie (druk krachtig op
and place in a horizontal position where de bovenzijde van de lokdoos om de
verzegeling te verbreken) en zet in een
ants can be seen.
horizontale positie op een plek waar mieren
UK-2017-1098-003
te zien zijn.
For 24 hour emergency information contact:
Bayer CropScience Ltd.
Telephone: 00800 1020 3333
Further information is available from:
Tel: 00800 12149451

Toelatingsnummer Nederland:
NL-0011641-0000
Bayer CropScience SA-NV
Bayer CropScience Limited,
Energieweg 1 - Postbus 231,
230 Cambridge Science Park,
NL-3640 AE Mijdrecht
Milton Road, Cambridge,
(Tel: 0297-280413)
CB4 0WB.
Expiry Date / Batch number: see package.
Houdbaarheidsdatum / Chargenummer: zie verpakking
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Maxforce Pushbox (Quantum)• 2 g • Pays : GBL • Réf. : GBL87298949A • ARTICLE : 87315150 • Diametre : 86 mm

Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

80198183

20 x 2 g
UK-2017-1098-003
Safety information
MAXFORCE PUSHBOX
Contains 0.03% Imidacloprid
(CAS 138261-41-3).
Very toxic to aquatic life with long
lasting effects.
Avoid release into the environment.
Collect spillage.
Dispose of contents/container to a
licensed hazardous-waste disposal
contractor or collection site except for
empty clean containers which can be
disposed of as non-hazardous waste.
To avoid risks to human health and
the environment, comply with the
instructions for use.

WARNING
WAARSCHUWING

MAXFORCE PUSHBOX
Lokmiddel, klaar voor gebruik (RB) op
basis van 0.03 % w/w imidacloprid
(CAS 138261-41-3)
Uitsluitend professioneel gebruik
Toelatingsnummer: NL-0011641-0000
Gevarenaanduidingen:
H410 Zeer giftig voor in het water
levende
organismen,
met
langdurige gevolgen
Voorzorgsmaatregelen:
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud / verpakking afvoeren
naar een verzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval.
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Maxforce Pushbox is een kant-en-klaar lokaasstation met 0,03 % imidacloprid, voor de snelle bestrijding
binnen en buiten van verscheidene miersoorten. Maxforce Pushbox is een kleurloos, zeer stroperig gel-aas,
dat een op voedingsmiddelen gebaseerde formulering bevat die bijzonder smakelijk is voor mieren.
Maxforce Pushbox bevat ook het bittermiddel Bitrex om onbedoelde inname te voorkomen.
Maxforce Pushbox is a ready to use insecticidal bait station containing 0.03 % Imidacloprid, for the rapid
control of a variety of ant species indoors and outdoors. Maxforce Pushbox is a colourless, highly viscous
gel bait, which contains a food-based formula which is particularly palatable to ants. Maxforce Pushbox
also contains the bittering agent Bitrex to prevent accidental ingestion.

INSECTICIDE

PUSHBOX
PUSHBOX
INSECTICIDE
Maxforce Pushbox is a ready to use insecticidal bait station containing 0.03 % Imidacloprid, for the rapid control of a variety of ant species indoors and
outdoors. Maxforce Pushbox is a colourless, highly viscous gel bait, which contains a food-based formula which is particularly palatable to ants.
Maxforce Pushbox also contains the bittering agent Bitrex to prevent accidental ingestion.
Maxforce Pushbox is een kant-en-klaar lokaasstation met 0,03 % imidacloprid, voor de snelle bestrijding binnen en buiten van verscheidene miersoorten.
Maxforce Pushbox is een kleurloos, zeer stroperig gel-aas, dat een op voedingsmiddelen gebaseerde formulering bevat die bijzonder smakelijk is voor
mieren. Maxforce Pushbox bevat ook het bittermiddel Bitrex om onbedoelde inname te voorkomen.
Safety information
MAXFORCE PUSHBOX
Contains 0.03% Imidacloprid (CAS 138261-41-3).
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Avoid release into the environment.
Collect spillage.
Dispose of contents/container to a licensed hazardous-waste disposal
contractor or collection site except for empty clean containers which can be
disposed of as non-hazardous waste.
To avoid risks to human health and the environment, comply with the
instructions for use.
UK-2017-1098-003

WARNING / WAARSCHUWING

MAXFORCE PUSHBOX
Lokmiddel, klaar voor gebruik (RB) op basis van 0.03 % w/w imidacloprid
(CAS 138261-41-3)
Uitsluitend professioneel gebruik
Toelatingsnummer: NL-0011641-0000
Gevarenaanduidingen:
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval.

20 x 2 g
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INSECTICIDE (PT18)
0.03 % imidacloprid (CAS 138261-41-3).
FOR USE ONLY BY PROFESSIONAL OPERATORS.
Use biocides safely and sustainably.
Always read the label or leaflet before use and respect all the instructions provided.
Maxforce Pushbox controls the following adult ant species:
• Black Garden Ants (Lasius niger)
• Argentine Ants (Linepitheman humile)
• Pharaoh Ants (Monomorium pharaonis), indoor use only
• Ghost Ants (Tapinoma melanocephalum) indoor use only
Maxforce Pushbox is designed for the controlled placement in the following situations:
Indoors: Industrial/commercial premises, households/private areas, kitchens, living rooms and cellars, public areas (e.g. hospitals and nursing homes).
Outdoors: Terraces, pavements, patios, entrances to sheds and garages and public areas (e.g. hospitals and nursing homes).
Not for use on soil, lawns or flower beds.
Target Species
Development stage Application Rate Maxforce Pushbox:
Formicidae Lasius niger (Black Garden Ants)
(Ants)
Linepithema humile (Argentine Ants)
Monomorium pharaonis (Pharaoh Ants) (indoor use only)
Tapinoma melanocephalum (Ghost Ants) (indoor use only)

Adults

1 bait station per target ant nest.
Each bait station contains 2.0g bait (0.6 mg imidacloprid) and the product is applied at
an application rate of 1 bait station per target ant nest i.e. 2.0 g bait per target nest.
If an infestation is severe, then the product is applied at a rate of 2 bait stations
per nest.
Maximum 2 per location or ant trail.
Bait stations shouldn’t be replaced more than every 12 weeks.

DIRECTIONS FOR USE
Perforate the aluminium foil and place in a horizontal position where ants can be seen.
Depending on the severity of the infestation use one or two bait stations.
Indoor use:
Maxforce Pushbox should be placed in a horizontal position where ants can be seen foraging for food. For example under doors, windows or cracks and crevices.
Outdoor use:
Maxforce Pushbox should be placed where ants are active i.e. near to or onto ant trails.
Always read the label or leaflet before use and respect all the instructions provided.

Dossier : Maxforce Pushbox (Quantum) • Contenu : 20 x 2 g • Pays : GBL • Réf. : GBL86801825A • Article : 87315150 • Dim. (ouvert) : L 1098 mm x H 606 mm

Inform the authorisation holder if the treatment is ineffective.
Apply the product away from direct sunlight or heat sources (e.g. do not place under radiators).
Check the bait points once a week.
Avoid continuous use of the product.
Protect from rain.
Use-specific risk mitigation measures:
FOR USE ONLY AS AN INSECTICIDE
FOR USE ONLY BY PROFESSIONAL OPERATORS
Do not use where food, feed or water could become contaminated.
Wash hands and exposed skin before meals and after use.
Prevent access to bait by children and animals.
Do not use on soil, lawns or flower beds.
Hazardous to bees.
If the infestation is not controlled, reapplication may be necessary.
When used around buildings, do not apply near drains. If the treated zone is connected to rainwater collection or sewer, use only in areas that are not liable to submersion or becoming wet, i.e.
protected from rain, floods and cleaning water.
STORAGE:
Store in original container.
Keep in a cool, dry, well ventilated area.
Protect from frost.
Store away from light.
Shelf life of up to 24 months.
DISPOSAL OF PRODUCT AND PACKAGING:
Do not contaminate streams, rivers or waterways with the product or used containers.
This material and its container must be disposed of in a safe way.
FIRST AID
General: Move out of dangerous area. Place and transport victim in stable position (lying sideways). Remove contaminated clothing immediately and dispose of safely.
Ingestion: Wash out mouth with water. Contact poison treatment specialist. Seek medical advice immediately if symptoms occur and/or large quantities have been ingested. In case of impaired
consciousness place in recovery position and seek medical advice immediately. Do not give fluids or induce vomiting. Keep container or label available. In case of ingestion, gastric lavage should
be considered in cases of significant ingestions only with the first 2 hours. However, the application of activated charcoal and sodium sulphite is always advisable.
Skin Contact: Remove contaminated clothing and shoes. Wash contaminated skin with soap and water. Contact poison treatment specialist if symptoms occur. Seek medical attention if
irritation develops and persists.
Eye Contact: Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Do not forget to remove contact any lenses.
Note to physician: Treat symptomatically.
Monitor: Respiration and cardiac function.
There is no specific antidote.
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For 24 hour emergency information contact:
Bayer CropScience Ltd. Telephone: 00800 1020 3333
Further information is available from: Tel: 00800 12149451
www.environmentalscience.bayer.co.uk for Safety Data Sheet & larger label
Expiry date / Batch number: see the bait station.

Chargenummer: zie verpakking
Houdbaarheidsdatum: zie verpakking

Authorisation Holder:
Bayer CropScience Limited,
230 Cambridge Science Park,
Milton Road,
Cambridge,
CB4 0WB.

Toelatingshouder - distributeur:
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1 - Postbus 231,
NL-3640 AE Mijdrecht
(Tel: 0297-280413)
Web : www.environmentalscience.bayer.nl

® trademark of Bayer Group

Maxforce® is a Registered Trade Mark of Bayer.
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Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle gegeven instructies op.
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
1. TOEGELATEN GEBRUIKEN
PT18 –Gebruiksklare lokdoos voor de bestrijding van volgende mierensoorten:
• Tuinmier (Lasius niger).
• Argentijnse mier (Linepitheman humile), uitsluitend gebruik binnen.
• Faraomier (Monomorium pharaonis), uitsluitend gebruik binnen.
• Spookmier (Tapinoma melanocephalum), uitsluitend gebruik binnen.
Maxforce Pushbox is ontwikkeld voor toepassing in de volgende situaties:
Binnen: Industriële/commerciële panden. Huishoudens/privéruimten. Keukens, woonkamers en kelders. Openbare gebouwen
(bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen).
Buiten: Terrassen, stoepen, patio’s, ingangen van schuren en garages en openbare ruimtes (bijv. ziekenhuizen,
verzorgingstehuizen).
Rond gebouwen NIET te gebruiken op aarde, gazons of bloembedden.
Doelorganismen

Ontwikkelings- Dosering Maxforce Pusbox:
stadium

Lasius niger (Tuinmier)

Adulten

1 lokdoos per mierennest.

Linepithema humile (Argentijnse mier)
(behandeling uitsluitend binnen)

Elke lokdoos bevat 2,0 gram lokmiddel (0,6 mg imidacloprid) en
het product wordt gebruikt in een verhouding van 1 lokdoos per
mierennest oftewel 2,0 gram per nest.

Monomorium pharaonis (Faraomier)
(behandeling uitsluitend binnen)

Als de plaag ernstig is, kunnen er 2 lokdozen per mierennest
worden geplaatst.

Tapinoma melanocephalum (Spookmier)
(behandeling uitsluitend binnen)

Maximaal 2 per locatie of mierenroute. De lokdozen zijn tot
12 weken werkzaam en kunnen dan, indien nodig, vervangen worden’

2. GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Gebruiksvoorschrift
Perforeer de aluminiumfolie en zet in een horizontale positie op een plek waar mieren te zien zijn. Afhankelijk van de ernst van de
infestatie kunt u één of twee lokdozen gebruiken.

Voor gebruik binnenshuis wordt het product horizontaal geplaatst op plekken waar te zien is dat mieren foerageren, bijvoorbeeld
bij deuren, ramen of naden en kieren.
Bij gebruik buitenshuis wordt het product geplaatst waar mieren actief zijn, bijvoorbeeld bij of op mierenroutes.
Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle gegeven instructies op.
Informeer de toelatingshouder als de behandeling niet effectief is.
Plaats de lokdoos niet in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen).
Controleer het lokaaspunt eenmaal per week.
Het product is niet bedoeld voor continu gebruik.
Bescherm tegen regen.
Risicobeperkende maatregelen
ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
ALLEEN VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE
Niet gebruiken waar eten, voer of water verontreinigd zou kunnen raken.
Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden.
Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik.
Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden.
Gevaarlijk voor bijen.
Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht.
Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een
opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of
onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of
schoonmaakwater.
3. OVERIGE AANWIJZINGEN
Voorwaarden voor opslag
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek.
Beschermen tegen vorst.
Afgeschermd van zonlicht bewaren.
Houdbaarheid 24 maanden.
Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking
Zorg ervoor dat u met het product of de verpakking geen stromen, rivieren of waterwegen verontreinigt.
Inhoud / verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Instructies voor eerste hulp
Algemeen: Buiten de gevarenzone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging).
Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af.
Inslikken: Spoel de mond met water. Arts raadplegen die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum (NVIC). Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van
verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen
toedienen of braken opwekken. De verpakking of het etiket bij de hand houden.
Aanraking met de huid: Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Antigifcentrum
contacteren als symptomen optreden. De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt.
Aanraking met de ogen: Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden. Opmerkingen voor arts:
Symptomatisch behandelen.
Opmerking voor de arts: Symptomatisch behandelen.
Bewaken: ademhaling en hartfunctie. Bij inslikken: een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na
opname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen.
Er is geen specifiek tegengif.
4. AANBEVELINGEN
Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze
producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer
CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van
het product beinvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens
zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
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ARTICLE 87315150
For 24 hour emergency information contact:
Bayer CropScience Ltd. Telephone: 00800 1020 3333
Further information is available from: Tel: 00800 12149451
www.environmentalscience.bayer.co.uk for Safety Data Sheet & larger label

PUSHBOX

PUSHBOX

Expiry date / Batch number: see the bait station.
Authorisation Holder:
Bayer CropScience Limited,
230 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, CB4 0WB.
® trademark of Bayer Group

INSECTICIDE
Maxforce Pushbox is a ready to use insecticidal bait station
containing 0.03 % Imidacloprid, for the rapid control of a variety of
ant species indoors and outdoors. Maxforce Pushbox is a colourless,
highly viscous gel bait, which contains a food-based formula which is
particularly palatable to ants. Maxforce Pushbox also contains the
bittering agent Bitrex to prevent accidental ingestion.

Chargenummer: zie verpakking
Houdbaarheidsdatum: zie verpakking
Toelatingshouder - distributeur:
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1 - Postbus 231, NL-3640 AE Mijdrecht
(Tel: 0297-280413)
Web : www.environmentalscience.bayer.nl
Maxforce® is a Registered Trade Mark of Bayer.

INSECTICIDE
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WARNING

Safety information
MAXFORCE PUSHBOX
Contains 0.03% Imidacloprid
(CAS 138261-41-3).
Very toxic to aquatic life
with long lasting effects.
Avoid release into the
environment.

Collect spillage.
Dispose of contents/container to a licensed
hazardous-waste disposal contractor or collection site
except for empty clean containers which can be
disposed of as non-hazardous waste.
To avoid risks to human health and the
environment, comply with the instructions for use.
UK-2017-1098-003
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Dossier : Maxforce Pushbox (Quantum) • Contenu : 2 x 20 x 2 g • Pays : GBL • Réf. : GBL87333965A • Article : 87315150 • Dim. : L 220mm x H 100 mm

Maxforce Pushbox is een kant-en-klaar lokaasstation met 0,03 %
imidacloprid, voor de snelle bestrijding binnen en buiten van
verscheidene miersoorten. Maxforce Pushbox is een kleurloos, zeer
stroperig gel-aas, dat een op voedingsmiddelen gebaseerde
formulering bevat die bijzonder smakelijk is voor mieren. Maxforce
Pushbox bevat ook het bittermiddel Bitrex om onbedoelde inname te
voorkomen.
MAXFORCE PUSHBOX
Bevat 0.03 % imidacloprid
(CAS 138261-41-3)
UITSLUITEND PROFESSIONEEL
GEBRUIK
Toelatingsnummer: NL-0011641-0000
Gevarenaanduidingen:
WAARSCHUWING
Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige
gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof
opruimen. Inhoud / verpakking afvoeren naar een
verzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
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