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Biociden
Bendiocarb
(Ficam W, 13205 Nl.
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel:
- ter bestrijding van zowel vliegende als kruipende insecten in
gebouwen (opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten);
- ter bestrijding van spinnen in gebouwen, met dien
verstande dat toepassing plaatsvindt door middel van een
naden- en kierenbehandeling;
- ter bestrijding van wespennesten in en rondom gebouwen.

Professioneel gebruik
Expiratiedatum 01-07-2019

Niet-professioneel/professioneel gebruik
Expiratiedatum 01-05-2019
Spinosad
(Loxiran Mierenlokdoos, 13180 N). Toegestaan is uitsluitend
het gebruik als middel ter bestrijding van mieren (uitgezonderd
tropische mieren) binnenshuis.

Niet-professioneel/professioneel gebruik
Expiratiedatum 01-05-2019
Spinosad

Pyrethrinen
(Loxiran Mierenspray, 13181 N). Toegestaan is uitsluitend het
gebruik als middel voor de plaatselijke bestrijding van mieren
zowel binnen als buitenshuis (met uitzondering van tropische
mieren).

Niet-professioneel/professioneel gebruik
Expiratiedatum O1-05-2019
Pyrethrinen
(Permanent Ongediertespray, 13183 N).Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor de plaatselijke bestrijding van
kruipende en vliegende insecten in woon- werk- en verblijfsruimten . Niet toepassen op huisdieren.

De laboratoria van Bell introduceren het nieuwe PR0TECTA
Load-N-Lock (Laad & Klik) verankeringssysteem waarmee de
PR0TECTA LP en PR0TECTA Sidekick lokdozen stevig op de grond
blijven staan.
Het Load-N-Lock verankeringssysteem ziet er professioneel uit
en maakt een einde aan de extra kosten, rommel en tijd die
gepaard gaan met traditionele verankeringsmethoden.
Het Load-N-Lock verankeringssysteem van PROTECTA is
vervaardigd van stevig spuitgegoten kunststof en kan verzwaard
worden met bakstenen of andere materialen. De deskundige
plaatst de bakstenen in de Load-N-Lock-basis en klikt vervolgens de lokdoos op zijn plaats. Zodra de lokdoos is aangesloten, kunnen de basis en de lokdoos niet van elkaar af worden
gehaald. Door het schuin oplopende ontwerp van de basis
kunnen ratten en muizen gemakkelijk in de lokdoos komen en
maakt het geheel een professionele indruk.
Bij het onderhoud van de lokdoos wordt deze door de deskundige geopend met de speciale sleutel (met twee halfronde uitsteeksels) van Bell, waarna het sluitmechanisme van de basis,
dat alleen toegankelijk is vanuit de
binnenkant van de
lokdoos, wordt losgekl ikt. De lokdoos
kan nu gemakkelijk van de basis
worden gehaald
voor reiniging en
onderhoud.
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(Mierenlokdoos Nieuw, 13182 N). Toegestaan is uitsluitend
het gebruik als middel ter bestrijding van mieren, zowel binnen
als buiten, met uitzondering van tropische mieren.

Niet-professioneel/professioneel gebruik
Expiratiedatum O1-05-2019
Spinosad
(Loxiran Mierenbuffet, 13194 N). Toegestaan is uitsluitend
het gebruik als middel ter bestrijding van mieren (uitgezonderd
tropische mieren) binnenshuis.

Niet-professioneel/professioneel gebruik
Expiratiedatum O1-05-2019

Ctgb heeft de aanvraag van
FICAM W ( 13205N) van Bayer
Environmental Science gehoneerd.
FICAM W is een insecticide dat
enerzijds ingezet mag worden tegen
insecten en spinnen in gebouwen en
anderzijds tegen wespennesten in en
rondom gebouwen.
FICAM W is uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik.
Al enkele jaren kampen de gediplomeerde plaagdierbeheersers
met het fenomeen dat de etiketten van de toegelaten synthetische pyrethroïden beperkt zijn in het gebru ik in woningen
waar kinderen kunnen komen (0-4 jarigen). Daarnaast is van
een aantal middelen de toelating inmiddels vervallen en is de
keuze die men heeft als gediplomeerd plaagdierbestrijder zeer
beperkt.
Ficam W is gebaseerd op de werkzame stof bendiocarb, behorende tot de chemische groep van de carbamaten. In Engeland
is FICAM W is al vele jaren de eerste keuze bij de bestrijding
van bedwantsen en wespen. De populariteit van FICAM Wis
te danken aan het brede werkingsspectrum en de effectiviteit.
Daarnaast is FICAM W geurloos, wordt niet afgebroken door
UV-licht en leidt niet tot opwinding van wespen bij de bestrijding van een wespennest. De WP formulering van FICAM geeft
een zichtbaar residu na het aanbrengen. FICAM W is beschikbaar in een flacon van 500 g.

