ARTICLE 80241798
Maxforce Quantum Myrelokkedåse
ADVARSEL
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Undgå udledning til miljøet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets
informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes som insektmiddel mod myrer i og omkring bygninger.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Brugsanvisning
Maxforce Quantum Myrelokkedåse er en klar-til-brug lokkedåse til kontrol af myrer i og omkring huse. Lokkedåsen
indeholder lokkemad der tiltrækker myrerne, der derved bringer lokkemaden og aktivstoffet ned i boet og bekæmper
boet indefra. Myrelokkedåsen skal aktiveres inden brug.

MYRELOKKEDÅSE, INSEKTMIDDEL
Må kun anvendes som insektmiddel mod myrer i
og omkring bygninger.
Lokkedåsen indeholder lokkemad der tiltrækker
myrerne, der derved bringer lokkemaden og aktivstoffet ned i boet og bekæmper boet indefra.
Insektmiddel BPR-reg. nr. 18-615.
Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter
biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).
Analyse: Imidacloprid . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 % w/w.
Indhold: 150 lokkedåser á 2 gram.
Indhold pr dåse: Imidacloprid 0,03 % w/w; 0,06 mg

Myrer
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Hvor: Til bekæmpelse af myrer i og omkring huse, f.eks. i stuen, køkken, bryggers, entre, toilet, eller omkring huse,
såsom terrasser og udhuse.
Hvornår: Bedst virkning opnås ved at behandle så snart myrerne ses.
Hvordan: Lokkemad og aktivstof er indkapslet i et kammer midt i dåsen. Placer dåsen vandret. Kontrollér dåsen en
gang om ugen. Dåsen beskyttes mod regn, direkte sollys og varme.
Dosering: Anvend en Maxforce Quantum Myrelokkedåse pr. myretue. Ved meget svære angreb kan det være nødvendigt at opstille flere lokkedåser. Der må højst anvendes 2 dåser pr myretue og dåserne må ikke udskiftes oftere end
hver 12 uge.
Det bør sikres, at myrerne ikke har adgang til anden tiltrækkende føde (madrester, brødkrummer, syltetøj, sukker
m.m).
Aktivering: Dåsen aktiveres ved at presse tommelfingeren gennem folien i dåsens midte. Myrerne har nu fri adgang
til lokkemaden. Dåserne er nu klar til brug og placeres nær det sted, hvor myrerne kommer fra, myrernes stier/indgangshuller eller ses talrigt.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage
og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Bemærk!
l Efter at dåserne er åbnet, har de en holdbarhed på 12 uger.
l Myreplagen vil være bragt til ophør i løbet af 1-3 uger, afhængig af angrebets omfang.
l Undgå at anvende myrelokkedåser kontinuerligt.
l Myrelokkedåsen placeres udenfor børn og dyrs rækkevidde.
l Opbevares tørt, mørkt, køligt og beskyttet mod frost.
l I tilfælde af utilstrækkelig effekt kontakt en professionel skadedyrs bekæmper.

077/15

Produktionsdato og batch nr.: Se bund af lokkedåse.
Produktet er minimum holdbart 2 år fra produktionsdato.
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