
ADVION® MIEREN GEL NEDERLAND
Voor gebruik in België zie p.3/Pour utilisation en Belgique voir p.3

Advion® Mieren Gel is een insecticide, dat 0,05% indoxacarb bevat, in de vorm van een 
“ready to use” lokaas voor de bestrijding van mieren.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren. Het middel 
dient uitsluitend buitenshuis in lokdozen en binnenshuis door pleksgewijze toepassing in 
naden en kieren te worden toegepast.

Advion® Mieren Gel bestrijdt mieren, waaronder:
• Zwarte wegmier (Lasius niger)
• Faraomier (Monomorium pharaonis)
• Argentijnse mier (Linepithema humile)

HET MIDDEL IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. 
LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.

Werkzame stof: Indoxacarb 0,05%
Productsoort 18 (insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere 
geleedpotigen)

Toelatingshouder:
Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4002 Basel, Switzerland

Gedistribueerd door: 
Syngenta Crop Protection BV
Jacob Obrechtlaan 7a, 4611 AP  Bergen op Zoom
Tel. 0164 225 500
www.syngenta.nl

Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein 
Gevaarlijk Afval, nadat deze volledig is geleegd.

Toelatingnummer: NL-0004393-000

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding 
van mieren, inclusief de zwarte wegmier, de faraomier en de 
Argentijnse mier. Het middel dient uitsluitend buitenshuis in 
lokdozen en binnenshuis door pleksgewijze toepassing in 
naden en kieren te worden toegepast.

Restricties
• Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel 

gebruik.
• Gebruik het product alleen op plaatsen die niet toegan-

kelijk zijn voor kinderen, vogels en (huis)dieren.
• Om in het water levende organismen te beschermen 

dient voorkomen te worden dat middelresten op het riool 
worden geloosd.

• Niet toepassen op plaatsen die in aanraking kunnen komen 
met voedsel of diervoeders, of die worden afgenomen met 
water (bijvoorbeeld badkamer- en keukenvloeren).

• Middelresten met papieren tissues opvegen en deze tissues 
in de afvalbak deponeren.

• Houder niet opnieuw vullen of hergebruiken.
• Niet toepassen op plaatsen waar de temperatuur boven 

de 50°C kan komen.
• De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing 

moet worden aangehouden.

GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
Advion® Mieren Gel is effectief tegen mieren. Met behulp 
van een speciaal doseerpistool (baitgun) kan, uitsluitend 
binnenshuis, de gel worden aangebracht op de te behandelen 
plekken, naden en kieren en uitsluitend buitenshuis in 
lokdozen.

Toepassingen
1. Binnenshuis
• Vóór het gebruik van Advion® Mieren Gel moeten de 

schuilplaatsen en de populatiegrootte onderzocht worden 
ook in aangrenzende ruimten.

• Voor een betere bestrijding en om het bestrijdingseffect 
van het product te versnellen, is het noodzakelijk een 
goede hygiëne in acht te nemen, zodat – afgezien van 
het lokaas – zo weinig mogelijk voedsel voor de mieren 
beschikbaar is.

• Advion® Mieren Gel moet worden aangebracht in de buurt 
van schuilplaatsen, looproutes en plaatsen waar veel 
mieren gezien worden.

• Advion® Mieren Gel niet aanbrengen op plaatsen waar 
water gebruikt wordt of waar het middel mogelijkerwijs 
door routinematige reiniging wordt verwijderd.

• Vermijd toepassing van Advion® Mieren Gel op oppervlak-
ken die onlangs met insectwerende bestrijdingsmiddelen 
behandeld zijn. Gebruik geen insectwerende bestrijd-
ingsmiddelen op plaatsen die behandeld zijn met Advion® 
Mieren Gel.

2. Buitenshuis
• Gebruik Advion® Mieren Gel bij ingangsopeningen van 

gebouwen of mogelijke schuilplaatsen en plaatsen waar 
mieren veel gezien worden.

• Advion® Mieren Gel niet aanbrengen op plaatsen waar 
het product met water in contact kan komen of waar het 
middel mogelijkerwijs door routinematige reiniging wordt 
verwijderd.

• Vermijd toepassing van Advion® Mieren Gel op oppervlak-
ken die onlangs met insectwerende bestrijdingsmiddelen 
behandeld zijn. Gebruik geen insectwerende bestrijd-
ingsmiddelen op plaatsen die behandeld zijn met Advion® 
Mieren Gel.

• Advion® Mieren Gel bij buitengebruik plaatsen in toeges-
tane lokaasdoosjes om te verzekeren dat het product 
ontoegankelijk is voor kinderen, vogels en (huis)dieren.

Dosering
• 1 tot 5 druppels met een diameter van 5 mm (0,1 g) of 

een dunne gelstrook van 5 cm lang en 3 mm breed (0,4 
g) per vierkante meter aanbrengen, afhankelijk van de 
grootte van de populatie.

• Advion® Mieren Gel dient te worden toegepast in 
kleine hoeveelheden. Meerdere kleine toedieningen in 
een bepaald gebied zijn effectiever dan 1 of 2 grotere 
toedieningen.

Vervolg bestrijdingsactie
• Na 2 tot 3 dagen controleren of er nog voldoende middel 

beschikbaar is. lndien het lokaas volledig is verdwenen 
en de plaag nog onvoldoende bestreden is, dient de 
toepassing te worden herhaald. Ga daarna regelmatig de 
hoeveelheid aanwezige Advion® Mieren Gel na en vul aan 
waar nodig.

• Tijdens de gehele behandeling dient er gel aanwezig te zijn. 

Voorzorgsmaatregelen
P101  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking 
 of het etiket ter beschikking houden.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P103  Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P273  Voorkom lozing in het milieu.
P391  Gelekte/gemorste stof opruimen.

Resistentie management
• Mieren zijn sociale insecten en de werksters zijn allemaal 

steriele vrouwtjes, dus de noodzaak voor resistentieman-
agement is sterk verminderd.

• Het wordt aangeraden om niet alleen Advion® Mieren 
Gel te gebruiken als onderdeel van een programma om 
mieren te elimineren.

• Dit product kan beter gebruikt worden als onderdeel van 
een uitroeiing programma dat gebruik maakt van een 
werkzame stof met een andere werkingsmechanisme dan 
indoxacarb, de werkzame stof in Advion® Mieren Gel.

Ten minste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum aange-
geven op de spuit.

De kwaliteit van het product wordt door ons gegarandeerd. 
Aangezien bij de toepassing factoren een rol kunnen spelen 
waarover wij geen controle kunnen uitoefenen, aanvaarden 
wij geen aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect 
voortvloeit uit het gebruik van het product.
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Netto inhoud/Contenu net: 4 x 30 g ℮
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ADVION® MIEREN GEL BELGIE/BELGIQUE
Voor gebruik in Nederland zie p.1

PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de 
bestrijding van andere geleedpotigen. / Insecticides, 
acaricides et produits utilisés pour lutter contre les 
autres arthropodes.

ADVION® Mieren Gel is een insecticide met 0,05 % 
indoxacarb in de vorm van een gebruiksklaar lokaas 
(gel) voor de bestrijding van mieren. 

ADVION® Gel Appât Fourmis est un insecticide qui 
contient 0,05% d’indoxacarbe, sous la forme d’un 
gel appât prêt à l’emploi destiné à la lutte contre les 
fourmis.

ADVION® Mieren Gel bestrijdt mieren, waaronder / 
ADVION® Gel Appât Fourmis détruit les fourmis, y compris:
Zwartbruine wegmier/ Fourmi noire  
(Lasius niger)
Faraomier/ Fourmi pharaon  
(Monomorium pharaonis)
Argentijnse mier/ Fourmi argentine  
(Linepithema humile)
Spookmier/ Fourmi fantôme  
(Tapinoma melanocephalum)

Ook voor de bestrijding van andere soorten zoals:  
Paratrechina longicornis, Pheidole megacephala, Myrmica  
rubra, Crematogaster spp, Tetramorium spp & Camponotus spp.

Permet le contrôle d’autres espèces, incluant: Paratrechina 
longicornis, Pheidole megacephala, Myrmica rubra,  
Crematogaster spp, Tetramorium spp & Camponotus spp.

Gebruiksaanwijzing:
Uitsluitend ter bestrijding van mieren, zowel buitenshuis 
als binnenshuis, in woningen, residentiële, commerciële, 
industriële, openbare en institutionele gebouwen en in 
transportmiddelen (trein, bus, vliegtuig).

Mode d’emploi:
Réservé à une utilisation par des professionnels de la 
désinsectisation. Pour le traitement de l’intérieur et/ou de 
l’extérieur des maisons individuelles, des immeubles, des 
bâtiments commerciaux et industriels, des locaux publics 
et institutionnels et de transport (trains, bus, aéronefs).

Toelatingsnummer/N˚ d’autorisation: BE2012-0043

Samenstelling/Composition: 0,05 % Indoxacarb 
(CAS 173584-44-6)

Product bestemd voor professioneel gebruik.
Produit destiné à usage professionel.

Volg de gebruiksaanwijzingen om gevaar voor mens en 
milieu te voorkomen.
Suivez les recommandations d’emploi afin d’éviter tout 
danger pour l’homme et l’environnement.

Vóór het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzingen 
lezen alsook voorzorgsmaatregelen, noodnummers, eerste 
hulp, ... .

Lire les instructions ci-jointes, avant l’emploi ainsi que les 
précautions, numéros d’urgence, premiers soins,… .

Lot nr / N° de lot: zie verpakking/voir l’emballage.

Toelatingshouder/Détenteur de l’autorisation:
Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215
4002 Basel Switzerland

Verdeeld door / Distribué par:
Syngenta Crop Protection NV
Technologiepark 30
B-9052  Zwijnaarde
Tel.: 09/210 17 60

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het 
 etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de lokale 
 voorschriften.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSZINNEN
EUH208 Bevat indoxacarb. Kan een allergische reactie veroorzaken.

CONSEILS DE PRUDENCE
P101 En cas de consultation d’ un médecin, garder à disposition le 
 récipient ou l’étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l’étiquette avant utilisation.
P273 Eviter le rejet dans l’environnement.
P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions 
 nationales/ régionales en vigueur.

CONSEILS DE PRUDENCE SUPPLEMENTAIRES
EUH208 Contient indoxacarb. Peut produire une réaction allergique.

Noodnummers:
Ongeval (vervoer...): 03 / 575 03 30

Vergiftiging: 070 / 245 245

GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
ADVION Mieren Gel is speciaal samengesteld om aantrekkelijk te zijn 
voor een breed scala van schadelijke mierensoorten. ADVION Mieren 
Gel bevat de werkzame stof indoxacarb, een krachtig en niet-waterafs-
totend insecticide. Door de lichte vertraging in de sterfte ten gevolge 
van het actieve bestanddeel indoxacarb, consumeren mieren het aas 
en kunnen daarna terugkeren naar hun nestplaatsen waar ze andere 
mieren besmetten, wat resulteert in een significante vermindering van 
de mierenplaag. Door middel van trophallaxis delen mieren het aas 
met reproductieve leden van de kolonie, waardoor de koningin sterft 
en de besmetting volledig geëlimineerd wordt. Als ADVION Mieren 
Gel volgens de aanwijzingen op het etiket gebruikt wordt, zal de 
mierenbesmetting binnen enkele dagen na het aanbrengen van de gel 
geëlimineerd zijn.

1. Binnengebruik
Aangetaste plaatsen dienen nauwkeurig te worden geïnspecteerd om 
de ernst van de besmetting evenals de locaties van de nestplaatsen en 
de meest doelmatige toepassingsposities te bepalen.
ADVION Mieren Gel kan binnenshuis gebruikt worden in opslagplaat-
sen (inclusief opslagplaatsen voor voedsel voor mensen en dieren), 
scheuren en spleten, op vensterbanken, in en om woonhuizen, 
industriële faciliteiten, kantoren, magazijnen, warenhuizen, restau-
rants, keukens, ziekenhuizen, scholen, verpleeghuizen, hotels, bussen, 
treinen, vliegtuigen, kleinhandel en commerciële vestigingen of op alle 
andere plaatsen waar mieren fourageren.
ADVION Mieren Gel kan onder meer aangebracht worden in scheuren 
en spleten langs muren of vloeren, achter of onder toestellen en huis-
houdapparaten, onder tafels, in lijsten of gleuven van meubels, rond 
gootstenen, in of in de buurt van huisvuilbakken, zolders, kruipruimtes 
en spleten in kasten.
ADVION Mieren Gel kan ook gebruikt worden in geschikte lokaas-
doosjes of dergelijke zodat zeker is dat het product niet bereikbaar is 
voor kinderen of huisdieren. Deze doosjes moeten geplaatst worden op 
actieve fourageergebieden of plaatsen waar mieren actief zijn.
2. Buitengebruik
Bedek het aas om ervoor te zorgen dat de toegang door niet-
doelsoorten tot een minimum beperkt wordt.
Niet toepassen op plaatsen waar een aanzienlijk aantal vogels zich 
voeden met mieren die worden behandeld zonder de toegang tot het 
gebied onmogelijk te maken voor vogels, bijvoorbeeld met netten over 
de grond.
Niet toepassen op plaatsen waar water of regenwater wordt gebruikt.
Besmette gebieden moeten zorgvuldig worden geïnspecteerd om de 
algemene ernst van de besmetting, locaties van de fourageergebieden, 
broedgebieden en de beste behandelplaatsen te bepalen.
Een grondige inspectie kan onthullen waar de mieren binnendringen; 
probeer die ingang te blokkeren.
ADVION Mieren Gel dient te worden toegepast op toegangsplaatsen 
voor ongedierte zoals rondom ramen en deuren, tussen constructie-
elementen, aangrenzende bomen, langs of tussen metselwerk waar 
mieren leven, langs muren, plaatsen waar afval ingezameld wordt of 

op alle andere plaatsen waar mieren kunnen voorkomen.
ADVION Mieren Gel kan ook gebruikt worden in geschikte lokaas-
doosjes of dergelijke zodat zeker is dat het product niet bereikbaar is 
voor kinderen of huisdieren. Deze doosjes moeten geplaatst worden op 
actieve fourageergebieden of plaatsen waar mieren actief zijn.
3. ADVION Mieren Gel dient te worden toegepast in de vorm van drup-
pels of een dunne lijn.
4. Meerdere lokaaspunten met kleine homogene hoeveelheden op een 
plek zijn effectiever dan 1 of 2 grote toepassingen.
5. Vermijd toepassing van insectwerende bestrijdingsmiddelen op op-
pervlakken die onlangs behandeld zijn met ADVION Mieren Gel.
6. Gebruik geen insectenwerende bestrijdingsmiddelen op plaatsen die 
behandeld werden met ADVION Mieren Gel.
7. Op plaatsen waar ADVION Mieren Gel aangebracht werd, moet 
regelmatig gecontroleerd worden hoeveel mierengel opgegeten werd 
en moet de gel indien nodig aangevuld worden.

Voor toepassing van de gel, verwijder de dop van de tube, plaats de 
bek op het te behandelen oppervlak en druk voorzichtig op de zuiger 
of bedien de trekker van het pistool. Plaats de dop terug op het pistool 
zodra de behandeling klaar is.

Dosering
0,1 g/m2 tot 0,5 g/m2. Gebruik minimaal 1 geldruppel per m², tot 5 
geldruppels per m² of een dunne streep van 5 cm lang op iedere 
toepassingsplaats.
Een druppelgrootte van 5 mm diameter weegt ongeveer 0,1 g, een 
druppelgrootte van 10 mm diameter weegt ongeveer 0,5 g en een 
dunne streep van 5 cm lang en 0,3 cm breed weegt ongeveer 0,4 g.

RESISTENTIEMANAGEMENT
 - Mieren zijn sociale insecten en de werksters zijn allemaal steriele 
vrouwtjes, dus de noodzaak voor resistentiemanagement is sterk 
verminderd.
 - Het is echter raadzaam om niet alleen ADVION® Mieren Gel te ge-
bruiken als onderdeel van een programma om mieren te elimineren.
 - Dit product kan het best gebruikt worden als onderdeel van een 
bestrijdingsprogramma dat naast indoxacarb, het actieve bestand-
deel in ADVION® Mieren Gel, gebruik maakt van een product met 
een ander actief bestanddeel.

AANWIJZINGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT
 - Niet toepassen op plaatsen die mogelijkerwijs in contact kunnen 
komen met water (reiniging, regen, rioleringen, afvloeiing van 
regenwater).
 - Enkel gebruik op plaatsen die ontoegankelijk zijn voor zuigelingen, 
kinderen, huisdieren en niet-doelwit organismen.
 - Geen gebruik op plaatsen waar het product in contact kan komen 
met voedsel/diervoeder, keukenapparatuur of voedselbereiding-
splaatsen.
 -Niet toepassen op oppervlakken die warmer dan 50 °C worden, dit kan 
ervoor zorgen dat de gel vloeibaar wordt en aan effectiviteit verliest 
(bijv. op fornuizen, ovens, grills, afzuigkappen, sauna’s, warmtelampen, 
friteuses, vaatwasmachines, warmwaterleidingen enz.).
 - Draag geschikte beschermende kleding die contact met de huid of 
ogen voorkomt.
 - Hervul of hergebruik de gel dispenser niet; lege dispensers dienen 
op een veilige manier afgevoerd te worden.



 -Verwijder gemorste middelen of teveel aan middel na de behandeling 
met een papieren doek en verwijder als gevaarlijk afval.
 -Handen grondig wassen met water en zeep na gebruik van het middel.

SCHADELIJKE EFFECTEN
Geen toxiciteitsrisico’s die speciale eerste hulp maatregelen vereisen. 
In noodgevallen, neem contact op met het Belgische Antigifcentrum: 
070 / 245 245.

BEWARING
 - In de oorspronkelijke verpakking bewaren op een gesloten droge 
plaats en extreme temperaturen vermijden.
 - Bewaren op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen en 
niet-professionelen.
 - Het middel kan minimaal 2 jaar bewaard worden vanaf de productie-
datum.

WAARBORG
De kwaliteit van het product wordt door ons gegarandeerd. Aangezien bij 
de toepassing externe factoren een rol kunnen spelen waarover wij geen 
controle kunnen uitoefenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor 
schade, die direct voortvloeit uit het gebruik van het product. 

Numéros d’urgence:
Accident (transport...): 03 / 575 03 30

Empoisonnement: 070 / 245 245

Informations générales:
ADVION Gel Appât Fourmis est spécialement formulé pour être attractif 
par un grand nombre d’espèces de fourmis. ADVION Gel Appât Fourmis 
contient la matière active indoxacarbe, non-répulsive et à fort pouvoir 
insecticide. L’indoxacarbe provoque la mort de l’insecte avec un 
léger retard, ce qui permet aux fourmis de consommer l’appât et de 
retourner vers le nid pour contaminer d’autres fourmis, entraînant ainsi 
une réduction significative du niveau d’infestation. Par trophallaxie, 
les fourmis partagent l’appât avec les individus reproducteurs de la 
colonnie, ce qui entraîne la mort de la reine et l’élimination complète 
de l’infestation. Appliqué conformément aux instructions de l’étiquette, 
l’utilisation d’ADVION Gel Appât Fourmis permet d’éliminer les fourmis 
dans les jours suivant l’application de gel.

1.Utilisation à l’intérieur des locaux
Les zones infestées doivent être soigneusement inspectées afin 
de déterminer le niveau d’infestation global, localiser les zones de 
collecte des aliments et les nids et déterminer les points d’application 
appropriés.
ADVION Gel Appât Fourmis peut être utilisé à l’intérieur des locaux de 
stockage (y compris ceux des denrées alimentaires humaines et/ou 
animales) par application du produit dans les fissures et anfractuosités, 
sur les rebords, autour et dans les maisons résidentielles, les instal-
lations industrielles, bureaux, entrepôts, restaurants, hôpitaux, écoles, 
infirmeries, hôtels, bus, trains, avions, magasins et grandes surfaces et 
tout autre endroit où les fourmis vivent et se nourrissent.
Les zones d’application d’ADVION Gel Appât Fourmis peuvent inclure 
les fissures et anfractuosités le long des murs ou planchers, derrière 
ou sous les équipements et appareils électroménagers, sous les 
tables, dans l’encadrement et fissures des meubles, autour des éviers, 

à l’intérieur ou à proximité des zones de collecte des ordures, les 
greniers et les vides sanitaires.
ADVION Gel Appât Fourmis peut aussi être placé à l’intérieur d’une 
boite d’appât adaptée, ou tout dispositif analogue, afin de s’assurer 
que le produit est inaccessible aux enfants ou aux animaux de com-
pagnie. Ces dispositifs doivent être placés le long du trajet des fourmis 
ou dans les endroits où les fourmis sont actives.
2.Utilisation extérieure
Couvrir l’appât afin d’assurer que l’accès par des animaux non cibles 
soit réduit au minimum.
Ne pas utiliser dans une zone où un nombre important d’oiseaux se 
nourrit des fourmis faisant l’objet du traitement, sans avoir au préal-
able empêché l’accès des oiseaux à la zone, par exemple en disposant 
un filet sur le sol.
Ne pas appliquer le gel sur des zones exposées au lessivage par 
l’humidité ou l’eau de pluie.
Les zones infestées doivent être soigneussement inspectées afin 
de determiner le niveau d’infestation global, localiser les zones de 
collecte des aliments et les nids et déterminer les points d’application 
appropriés. Une inspection approfondie autour de la zone infestée peut 
révéler les points d’entrée des fourmis, il convient alors de tenter de 
bloquer ces accès.

ADVION Gel Appât Fourmis doit être appliqué aux points d’entrée 
des parasites tels que les contours des fenêtres et des portes, les 
interstices des éléments de construction, les arbres adjacents, le 
long ou entre les maçonneries abritant des fourmis, le long des murs, 
les zones de collecte des ordures ou tout autre endroit susceptible 
d’abriter des fourmis.
ADVION Gel Appât Fourmis peut aussi être placé à l’intérieur d’une 
boite d’appât adaptée, ou tout dispositif analogue, afin de s’assurer 
que le produit est inaccessible aux enfants ou aux animaux de com-
pagnie. Ces dispositifs doivent être placés  le long du trajet des fourmis 
ou dans les endroits où les fourmis sont actives.
3. ADVION Gel Appât Fourmis doit être appliqué sous forme de petites 
gouttes ou ligne fine de gel.
4. Plusieurs points de piégeages de petites quantités réparties de 
façon homogène à l’intérieur d’une zone sont plus efficaces que 1 ou 2 
applications de grandes quantités.
5. Ne pas appliquer ADVION Gel Appât Fourmis sur les surfaces récem-
ment traitées par pulvérisation de produits insecticides répulsifs.
6. Ne pas pulvériser de produits insecticides répulsifs sur les zones 
traitées avec ADVION Gel Appât Fourmis.
7. Les endroits où ADVION Gel Appât Fourmis a été appliqué doivent 
être inspectés périodiquement afin de surveiller la consommation et 
l’attractivité du gel et procéder à une ré-application si nécessaire.
Pour appliquer le gel, ôter le bouchon de la seringue et mettre en contact 
l’embout d’application avec la surface à traiter tout en exerçant une 
légère pression sur le piston ou en actionnant la gâchette du pistolet 
d’application. Reboucher la seringue lorsque le traitement est terminé.

Dose d’application:
Appliquer au minimum 1 goutte de gel par m2 et jusqu’à 5 gouttes de 
gel par m2 ou en ligne fine de gel jusqu’à 5 cm de long à chaque point 
d’application. Une goutte de 5 mm de diamètre pèse environ 0,1 g,  
une goutte de 10 mm de diamètre pèse environ 0,5 g et une ligne fine 
de 5 cm de long et 0,3 cm de large pèse approximativement 0,4 g.

GUESTION DE LA RÉSISTANCE DES INSECTES
 - Les fourmis sont des insectes sociaux et les fourmis ouvrières sont 
toutes des femelles stériles de sorte que la nécessité d’une gestion 
des résistances est fortement réduite.
 - Il est toutefois recommandé de ne pas utiliser exclusivement 
ADVION® Gel Appât Fourmis dans le cadre d’un programme 
d’élimination des fourmis.
 - Ce produit doit être utilisé en priorité dans le cadre d’un programme 
d’éradication qui utilise des produits contenant une matière active 
au mode d’action différent de l’indoxacarbe, la matière active de 
ADVION® Gel Appât Fourmis.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE DU PRODUIT
Précautions :

 - Ne pas appliquer sur des zones susceptibles d’être en contact avec 
de l’eau (nettoyage, précipitations, canalisation, ruissellement)
 - Ne pas appliquer dans les secteurs accessibles aux enfants, 
animaux de compagnie et aux animaux non cibles.
 - Ne pas traiter les surfaces et les ustensiles qui pourraient être en 
contact avec les aliments afin d’éviter toute contamination des ali-
ments destinés à la consommation humaine et animale.
 - Ne pas appliquer sur des surfaces où la température peut dépasser 
50°C, ce qui pourrait provoquer une liquéfaction du gel et une perte 
d’efficacité (comme par exemple les poêles, fours, grills, hottes, 
saunas, lampes chauffantes, friteuses, lave-vaisselle, canalisations 
d’eau chaude, etc.).
 - Porter un équipement de protection permettant d’éviter le contact 
avec la peau et les yeux.
 - Se laver les mains soigneusement avec de l’eau et du savon après 
l’utilisation du produit.
 - Ne pas réutiliser les seringues vides et les éliminer conformément 
aux instructions d’élimination.
 - Eliminer après chaque traitement les excès de produit avec du 
papier absorbant, qui sera ensuite éliminé en respectant la régle-
mentation nationale.

EFFETS NOCIFS
Ce produit ne présente pas de toxicité nécessitant de premiers 
secours.
Si besoin, contactez le Centre Antipoisons Belge: 070 / 245 245.

INSTRUCTIONS POUR LE STOCKAGE
 - Conserver dans l’emballage d’origine dans un lieu fermé et au sec, 
en évitant les températures extrêmes.
 - Conserver dans un endroit inaccessible aux enfants et aux non-
professionels.
 - Durée de vie minimale de deux ans dans des conditions normales 
de stockage.

GARANTIE
Nous garantissons la qualité de notre produit. Mais, étant donné que 
son utilisation peut être influencée par certains facteurs externes, non 
contrôlables, nous déclinons toute responsabilité pour tous dégâts 
directs ou indirects survenus durant son utilisation.

SICHERHEITSHINWEISE
P101 Ist ärzlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
 Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen/
 regionalen Vorschriften.

ERGÄNZENDE KENNZEICHNUNGSINFORMATIONEN
EUH208  Enthält Indoxacarb. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.


