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ADVARSEL
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)
Undgå udledning til miljøet
Udslip opsamles
Farligt for bier
Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved
brug af produktet. Handskematerialet skal angives
af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.
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 til erhvervsmæssig bekæmpelse af fluer i stalde og landbrugsbygninger samt i indendørs
affaldshåndteringsanlæg.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Børn og dyrs adgang til produktet skal forhindres.
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 ikke anvendes på arealer, der rengøres med vand.
Må kun anvendes, så jord ikke eksponeres.
Sikkerhedsforanstaltninger.
Følg brugsanvisningen. Undgå kontakt med hud og øjne.
Anvend albuelange PVC- eller nitrilhandsker samt egnet arbejdstøj.
Førstehjælp.
Ved mistanke om forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, åndedræt og øjne søges straks læge.
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, og vask huden grundigt med vand og sæbe.
Øjenkontakt: Skylles straks grundigt med vand, evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op.
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastninger. Kontakt omgående læge.
Øvrige forholdsregler: Se sikkerhedsdatablad.

Påsmøring ved opløsning i vand:
Opslæm 200 g QuickBayt® i 1-1,5 dl varmt vand (opslæmningen må ikke være så tynd, at den løber af). Blandingen
stryges på 1m2 flade f. eks. en eller flere træplader, karton eller masonit, der ophænges ved fluernes yndlingsopholdssteder, hængende under loftet, på vægge, dørstolper og vindueskarme.
Sørg for at der er et ubehandlet areal, for at kunne håndtere de behandlede emner. Rør ikke ved det behandlede areal.
QuickBayt® må ikke påstryges direkte på bygningsdele.
Udlægning i bakker:
QuickBayt® granulat placeres i bakker, der placeres hvor fluerne opholder sig, f.eks. i vindueskarme. Fordel 200 g i
flere portioner.
Resistens
Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at
mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.
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Bemærk!
Sørg for at børn og husdyr ikke kan nå de behandlede steder.
Sørg for at fugle ikke får adgang til granulatet, hold døre
og vinduer
QUICKBAYT
- 2kg - lukkede.
DK - 300/14 - ARTICLE 06012697
Undgå at forurene omgivelserne under håndtering af produktet, afdæk områder med engangsplastik. Anvend papir til
Producent:
aftøring
samt
beskyttelsesdragt
til
engangsbrug
for
at
undgå
at
forurenet
vaskevand udledes til kloak.
Batch nr./Produktionsdato : se emballagens underside
Bayer AG, D-51368 Leverkusen
Fjern QuickBayt® behandlede dele før et område rengøres med vand.
Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst
Importør
DK:
Udstyr der er forurenet med produktet
inkl. Pensler/ruller skal kasseres, det må ikke rengøres med vand.
3 år fra produktionsdato.
Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København
Opbevares i tæt lukket original emballage
på50et
S, Tlf. 45 23
00 tørt og køligt sted. Opbevares beskyttet fra sollys og på en velventileret plads.
Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
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regler
affaldshåndtering.
skal :afleveres
Dossier : QuickBayt • Contenu : 2 kg • Pays : DK • Réf. : DK_20140107_BACKkommunale
(artwork
forforre-labelling)
• Dim.
L 197 mm x H 117 mm
BACK Rester
Brugsanvisning:

QuickBayt® er et granulat til påsmøring ved opløsning i vand eller til udlægning i små bakker.
QuickBayt® bekæmper effektivt stuefluer og andre fluer, som tiltrækkes af sukker. QuickBayt® er ikke virksomt imod
stikfluer.
Den første behandling med QuickBayt® bør foregå i begyndelsen af fluesæsonen, inden der er udviklet alt for store
populationer.
Dosering:
200 g QuickBayt® pr. 100 m2 gulvareal.
Det anbefales at gentage behandlingen efter 21 dage. QuickBayt® kan anvendes op til 8 gange i løbet af 1 år.

til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
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Batch nr./Produktionsdato : se emballagens underside
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Producent:
Bayer AG, D-51

Importør DK:
Bayer A/S, Arn
S, Tlf. 45 23 50

