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INSEKTMIDDEL

Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

LABSC_4302_F_PacTec

Indhold :

30 g

ADVARSEL
Meget giftig med langvarige virkninger
for vandlevende organismer (H410).
Undgå udledning til miljøet. Udslip
opsamles. Giftig for bier. Vask huden
efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt
fremhævede forskrifter kan medføre
straf:
Må kun anvendes til erhvervsmæssig
bekæmpelse af myrer i og omkring bygninger. Midlet er også fundet
effektivt til indendørs bekæmpelse af flere eksotiske myrearter
bl.a. faraomyrer. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og
ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Ved
indendørs brug placeres produktet langs myrestier og i områder
utilgængelige for børn og husdyr. Ved udendørs brug må midlet
kun anvendes i sprækker og revner eller direkte i myreboet langs
beboelse. Ved udendørs anvendelse skal midlet tildækkes f.eks. med
en blomsterkrukke eller en flise for at forhindre, at bier kan komme
i kontakt med midlet og for at beskytte midlet mod vejrforhold. Må
ikke bruges i eller omkring afløb. Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler og foderstoffer
må ikke forurenes. Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler
skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet
omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.

Må kun anvendes til
erhvervsmæssig bekæmpelse af
myrer i og omkring bygninger.
Midlet er også fundet effektivt til
indendørs bekæmpelse af flere
eksotiske myrearter bl.a.
Myrer
faraomyrer.

Insektmiddel BPR-reg. nr. 18-618. Aktivstof og biocidholdigt produkt
er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).
Præparattype: Gel
Analyse: Imidacloprid 0,3 g/kg (0,03 % w/w)
Indhold: 0,030 kg

Produktionsdato/Batch nr :
påtrykt emballagen
Produktet er minimum holdbart
3 år fra produktionsdato.
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Maxforce QUANTUM • 30 g • DK • Réf. : DK85322923B • Art. : 81701873 • Dimension : L 84 mm x H 78 mm

