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1. Administratieve informatie 

 

1.1. Handelsnaam van het product 

Naam middel Land 

Mirazyl Box 

Mierenlokdoos Natria 

Edialux Mierenlokdoos 

Luxan Mierenlokdoos 

Nederland 

 

1.2. Toelatingshouder 

Naam en adres van de 

toelatinghouder 

Naam Detia Freyberg GmbH  

Adres Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 

D-69514 Laudenbach 

Toelatingsnummer 13182N 

Datum van toelating 03 oktober 2014 

Expiratie datum 31 oktober 2022 

 

1.3. Producent van het product 

Naam van de producent Detia Freyberg GmbH  

Adres van de producent Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 

D-69514 Laudenbach 

Productie locatie  Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 

D-69514 Laudenbach 

 

1.4. Producent van de werkzame stof 

Werkzame stof Spinosad 

Naam van de producent  Confidential 

Adres van de producent  

Productie locatie  

 

2. Product samenstelling en formulering 

 

2.1.  Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het 

product 

Triviale   

naam 

IUPAC naam Functie CAS- 

nummer 

EC- nummer Gehalte 

(%) 

Spinosad Spinosad is een mengsel 

van 50-95 % spinosyn A 

en 5-50 % spinosyn D.  

Spinosyn A 

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S, 

14R,16aS,16bR)-2-[(6- 

deoxy-2,3,4-tri-O-

Werkzame 

stof 

168316-95-

8 

434-300-1 0,08 % 
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Triviale   

naam 

IUPAC naam Functie CAS- 

nummer 

EC- nummer Gehalte 

(%) 

methyl-α-L-

mannopyranosyl)oxy]-

13-[[(2R,5S,6R)-5-

(dimethylamino)tetrahydr

o-6-methyl-2H-pyran-2- 

yl]oxy]-9-ethyl- 

2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,1

2,13,14,16a,16b-

tetradecahydro-14-

methyl-1H-as-

indaceno[3,2-

d]oxacyclododecin-7,15-

dione CAS-nr.: 131929-

60-7  

Spinosyn D 

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,

14R,16aS,16bS)-2-[(6- 

deoxy-2,3,4-tri-O-

methyl-α-L-

mannopyranosyl)oxy]-

13-[[(2R,5S,6R)-5-

dimethylamino)tetrahydr

o-6-methyl-2H-pyran-2-

yl]oxy]-9-ethyl-

2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,1

2,13,14,16a,16b-

tetradecahydro-4,14-

dimethyl-1H-as-

indaceno[3,2-

d]oxacyclododecin-7,15-

dione CAS-nr.: 131929-

63-0 

 

2.2. Type formulering 

RB (lokaas klaar voor gebruik, in dit geval een lokaas-oplossing geabsorbeerd op een 

cellulosepad) 

 

3. Toegelaten gebruik 

 

Tabel 1. Gebruik # 1 – Middel ter bestrijding van mieren voor professioneel 

gebruik 

Product type PT18 (insecticide) 

Exacte beschrijving 

van het toegelaten 

gebruik  

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter 

bestrijding van mieren in gebouwen en aangrenzende 

gebieden zoals balkons en terrassen, met uitzondering van 

tropische mieren  

Doelorganismen 

(inclusief 

ontwikkelingsstadia) 

Mieren (Formicidae): larven en volwassen dieren.De 

werkzaamheid tegen tropische mieren is niet aangetoond. 
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Toepassing In gebouwen en aangrenzende gebieden zoals balkons en 

terrassen 

Toepassingsmethode Kant-en-klare lokdoos, gevuld met 5 g lokaas-oplossing 

Dosering en frequentie 

van toepassing 

Kleine plaag: 1 lokdoos per 12 m2 

Grote plaag: 2 lokdozen per 12 m2 

Gebruikers  Professioneel gebruik 

Verpakking grootte en 

materiaal  

Gebruiksklare aluminium lokdozen met daarin een katoenen 

pad geïmpregneerd met lokaas, verder verpakt per 1-2 

lokdozen . 

 

Tabel 2. Gebruik # 2 – Middel ter bestrijding van mieren voor niet-professioneel 

gebruik 

Product type PT18 (insecticide) 

Exacte beschrijving 

van het toegelaten 

gebruik  

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter 

bestrijding van mieren in gebouwen en aangrenzende 

gebieden zoals balkons en terrassen, met uitzondering van 

tropische mieren  

Doelorganismen 

(inclusief 

ontwikkelingsstadia) 

Mieren (Formicidae): larven en volwassen dieren.De 

werkzaamheid tegen tropische mieren is niet aangetoond. 

Toepassing In gebouwen en aangrenzende gebieden zoals balkons en 

terrassen 

Toepassingsmethode Kant-en-klare lokdoos, gevuld met 5 g lokaas-oplossing 

Dosering en frequentie 

van toepassing 

Kleine plaag: 1 lokdoos per 12 m2 

Grote plaag: 2 lokdozen per 12 m2 

Gebruikers  Niet professioneel gebruik 

Verpakking grootte en 

materiaal  

Gebruiksklare aluminium lokdozen met daarin een katoenen 

pad geïmpregneerd met lokaas, verder verpakt per 1-2 

lokdozen . 

 

4. Risico’s en waarschuwingen 

 

Classificatie en etikettering van het product volgens EC-Regulering 1272/2008 

 

Classificatie 

Risico categorie  

Risico zinnen H412 

 

Etikettering 

Signaalwoord  

Risico zinnen  H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, 

met langdurige gevolgen.  

 

Voorzorg zinnen  P273: Voorkom lozing in het milieu   

P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming 

met de nationale wetgeving 

 

Aanvulling  
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5. Gebruiksvoorschrift 

 

5.1. Gebruiksaanwijzing 

 

Gebruik # 1 - Middel ter bestrijding van mieren voor professioneel gebruik 

Mirazyl Box is een kant-en-klare lokdoos tegen mieren voor gebruik binnen- en 

buitenshuis. Steek voorzichtig door het geperforeerde gedeelte aan de zijkant van het 

lokdoosje met een spits  voorwerp (schaar, schroevendraaier enz.), om entree-

/uitgangopeningen voor de mieren te creëren. Plaats de lokdoos op plekken waar veel 

mieren worden waargenomen, bijv. op een zogenaamde “mierenstraat”. Laat de 

lokdoos tenminste 1 week op dezelfde plaats staan. De mieren zullen het lokmiddel 

meenemen naar het nest. Wanneer de werkzaamheid na enkele weken terugloopt en er 

nog steeds mieren worden waargenomen, de lokdoos vervangen. De bestrijding is 

meestal voltooid in 6-8 weken. De lokdoos pas verwijderen wanneer er geen mieren 

meer worden waargenomen.  

Bij kleine plaag 1 lokdoos per 12 m2 toepassen en bij grote plaag 2 lokdozen per 12 m2. 

Tijdens een bestrijdingsactie dient zo weinig mogelijk additioneel voedsel beschikbaar te 

zijn. 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 

 

Gebruik # 2 - Middel ter bestrijding van mieren voor niet-professioneel gebruik 

Mirazyl Box is een kant-en-klare lokdoos tegen mieren voor gebruik binnen- en 

buitenshuis. Steek voorzichtig door het geperforeerde gedeelte aan de zijkant van het 

lokdoosje met een spits  voorwerp (schaar, schroevendraaier enz.), om entree-

/uitgangopeningen voor de mieren te creëren. Plaats de lokdoos op plekken waar veel 

mieren worden waargenomen, bijv. op een zogenaamde “mierenstraat”. Laat de 

lokdoos tenminste 1 week op dezelfde plaats staan. De mieren zullen het lokmiddel 

meenemen naar het nest. Wanneer de werkzaamheid na enkele weken terugloopt en er 

nog steeds mieren worden waargenomen, de lokdoos vervangen. De bestrijding is 

meestal voltooid in 6-8 weken. De lokdoos pas verwijderen wanneer er geen mieren 

meer worden waargenomen.  

Bij kleine plaag 1 lokdoos per 12 m2 toepassen en bij grote plaag 2 lokdozen per 12 

m2. 

Tijdens een bestrijdingsactie dient zo weinig mogelijk additioneel voedsel beschikbaar te 

zijn. 

Bij aanhoudende problemen een professionele plaagdierbestrijder raadplegen 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 

5.2.  Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, eerste hulp 



Mirazyl Box, Mierenlokdoos Natria, Edialux Mierenlokdoos, Luxan Mierenlokdoos 

  

 

 

2014-10-03 SPC 
SAMENVATTING VAN DE 
PRODUCTKENMERKEN 5

instructies en maatregelen om mens, dier en milieu te beschermen  

Maatregelen of mens, dier en milieu te beschermen: 

1) Voorkom onnodige aanrakingen met het preparaat. Onjuist gebruik kan schadelijk 

zijn voor de gezondheid. 

2) Open de lokdoos niet met geweld. 

3) Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder (S13). 

4) Ter bescherming van het milieu moeten de gebruiksinstructies op het etiket, in de 

folder en op het veiligheidsinformatieblad in acht worden genomen. 

5) Voorkom ongecontroleerde lozing in het milieu. 

6) Voorkom dat vogels toegang kunnen hebben tot ruimten waar het biocide is gebruikt 

en zich kunnen voeden met besmette mieren. 

 

Eerste hulp instructies: 

1) Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen 

(indien mogelijk hem het veiligheidsinformatieblad tonen). Zorg voor frisse lucht. 

2) Na contact met de huid, onmiddellijk wassen met: water. Besmette kleding 

uittrekken. Onmiddellijk voorzichtig en grondig spoelen met een oogdouche of water. 

3)  Bij oogcontact onmiddellijk zorgvuldig en goed spoelen met eenoog-douche of  

water. 

4) In geval van inslikken, onmiddellijk drinken: water. 

 

5.3. Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking 

Inhoud/verpakking op veilige wijze en volgens de nationale wetgeving afvoeren. 

 

5.4. Opslagcondities en houdbaarheid van het product  

De houdbaarheid van het product bedraagt 24 maanden in aluminium. Koel en droog 

bewaren. 

 

6. Overige  informatie 

- 

 


