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ADVARSEL

INSEKTMIDDEL
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.
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: 4x0,030 kg

Indhold :

4 x 30 g
Dossier : Maxforce QUANTUM • 4 x 30 g • DK • Réf. : DK81785198C • Article : 81701873 • Dim. : L 595 mm x H 80 mm

Myrer

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.
DK81785198C - ARTICLE 81701873
Produktionsdato/Batch nr :
påtrykt emballagen
Produktet er minimum holdbart 3 år
fra produktionsdato.
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Tlf: 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.dk.
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Brugsanvisning
Maxforce Quantum er et klar-til-brug sirup-baseret myremiddel indeholdende imidacloprid til kontrol af myrer
og deres myrebo. Maxforce Quantum anvendes på steder hvor en diskret myre-bekæmpelse ønskes.
Maxforce Quantum applikeres let med “udlægningspistol”, er lugtfri, farver ikke, og fremstår som en klar
drypfri sirup, der kan placeres både vertikalt og horisontalt, alt efter hvor myrerne trænger ind og er et
problem.
Maxforce Quantum anvendes til erhvervsmæssig bekæmpelse af myrer i og omkring bygninger. 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.
Midlet må ikke bruges i eller omkring afløb. Maxforce Quantum er også effektiv til indendørs bekæmpelse af
flere eksotiske myrearter bl.a. faraomyrer.
Maxforce Quantum kan anvendes i fødevareindustrien, så som køkkener, slagterier, varehuse.
I offentlige og private bygninger, så som hospitaler, hoteller og lejlighedskomplekser.
Dosering:
Sirup-klatter med en diameter på 1 cm placeres, hvor myrerne færdes og kun på steder, der er utilgængelige
for børn og andre dyr. Doseringen er 1 klat gel svarende til 200 mg produkt pr. løbende
meter eller pr. m2, eller maximalt 10 klatter gel svarende til 2 g produkt pr. myrebo. I et køkken på 10 m2 som
ønskes behandlet udlægges der 10x200 mg sirup-klatter. Myrene bekæmpes i løbet af 14 dage, men det kan
tage op til 2 måneder. Maxforce Quantum er virksom i op til 12 uger.

Bekæmpelse af faraomyre:
For at opnå et godt resultat mod faraomyrerne bør behandlingsområdet først undersøges før en given
behandling.
Dette gøres ved der at der udlægges giftfri lokkemad (så som svinelever eller proteinbaseret lokkemad) indtil
et klart billede er skabt over faraomyrernes tilholdssteder. Faraomyrerne er kendt for at opretholde sig tæt på
steder med høj temperatur, ca. 27-30°C, og der vil oftest være flere bo der lever i sameksistens.
Efter lokalisering af faraomyrenes udbredelsesområde behandles der på de steder hvor faraomyrerne er
lokaliseret, samt tæt på de myrebo der er lokaliseret. Faraomyrebo er ofte meget svære at finde, f.eks.
bagved en køkkenbordsplade, inde i et hulrum i en væg, bagved gulvpaneler, inde i elektriske installationer
og apparater. I henhold til bekæmpelse af faraomyrerne (og myre generelt) er det vigtigt at ”Maxforce
Quantum” udlægges tæt ved myreboet, således myrerne får båret lokkemaden med gift ned i boet og boet
dermed bliver bekæmpet indefra med udryddelse af dronningen.
Bekæmpelse af sort havemyre:
For den sorte havemyrer udlægges der i de revner og sprækker myrerne entrere bygningen, samt på de stier
myrerne bruger. Udlæg en 200 mg sirup-klat pr. løbende meter i områder med myre.
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Myrebo på terrasser:
Find myrernes indgange og appliker sirup i hvert indgangshul. Der anvendes 2 gram sirup pr myrebo, og
denne mængde fordeles i alle myreboets indgangshuller.
Spærrebælte på hussokler:
Såfremt myreboet ikke klart kan identificeres på terrasser o. lign. kan ”Maxforce Quantum” anvendes som
et spærrebælte på hussoklen. Der placeres en 200 mg sirup-klat pr. løbende meter, samt der behandles i de
revner og sprækker hvor myrerne tænkes at trænge ind.
Bemærk!
• Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes
med dagrenovationen.
• Maxforce Quantum indeholder et bitterstof der modvirker indtagelse for mennesker og husdyr.
• Behandlingen udføres uden for rækkevidde for børn og husdyr.
• Der bør ikke behandles på eller nær fødevarer, eller hvor fødevare tilberedes.
• Maxforce Quantum vil holde sig frisk og kontrollere myrerne i op til 12 uger efter udbringning.
• Luk altid tuben tæt efter anvendelse.
• Det er vigtigt, der ikke ligger andre fødeemner fremme for myrerne mens behandlingen udføres.
• Det anbefales at der ikke behandles med andre midler de steder der udlægges Maxforce Quantum.

