INSEKTMIDDEL

nr.

Original

Må kun anvendes til bekæmpelse af
krybende og flyvende insekter.

nr. 810 Insektmiddel Original
Børnesikret emballage: Vi har sikret emballagen
forsvarligt, så børn ikke har mulighed for at åbne
den. Sprayen åbnes ved at tappen i pumpens
top trykkes ned, så dysen kan drejes.
Husk at sikre den igen efter brug.

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og
kommer i luftvejene. (H304) Forårsager hudirritation. (H315) Meget giftig med langvarige
virkninger for vandlevende organismer. (H410)
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
(EUH066). Undgå kontakt med huden. Indånd
ikke damp/spray. Bær beskyttelseshandsker.
Vask huden efter arbejdet.Overtrædelse af
nedenstående særligt fremhævede forskrifter
kan medføre straf. Må kun anvendes som
insektmiddel mod flyvende og kravlende
insekter på begrænsede overflader og revner og sprækker i eller omkring bygninger.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere
og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes i
stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende.
Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares
utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares
sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer. Levnedsmidler og foderstoffer
må ikke forurenes.
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I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Deklaration:
Væske. Insektmiddel nr.: 730-10
Omfattet af Miljøministeriets
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Indeholder permethrin. Kan udløse allergisk
reaktion (EUH208).
Analyse:
Pyrethrin I og Pyrethrin II: 0,3% w/w, 2,37 g/L
Permethrin: 0,99% w/w, 7,82 g/L
Piperonylbutoxid: 1,5% w/w, 11,85 g/L
Kulbrinte C12-C16, isoalkaner, cycliske
forbindelser, < 2% aromatiske forbindelser;
Kulbrinte C11-C13, isoalkaner < 2% aromatiske
forbindelser
Indhold:
700 ml
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Dosering
Flaskens indhold rækker ca. 35 m².

Læs mere inden brug
på næste side ...

ALFA KORN MOD MUS
ALFA PASTA MOD MUS

Effektiv og samtidig
skånsom bekæmpelse af mus.
Læs mere på www.trinol.dk
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• Stuefugle fjernes under sprøjtninger.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse
med kommunale regler for affaldshåndtering. (P501)
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes
med dagrenovationen. Anvendes inden 2 år. Se den lodret påstemplede
produktionsdato/Batchnr.
Ved forgiftning
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge
ved vedvarende ubehag.
Indtagelse: Skyl munden grundigt og
drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning
indtræffer, holdes hovedet så lavt, at
der ikke kommer maveindhold i
lungerne. Tilkald læge/ambulance.
Hud: Fjern forurenet tøj, ur og smykker. Vask huden med vand og sæbe.
Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne: Hvis produktet kommer i
øjnene, skylles med vand (helst fra
øjenskyller), til irritationen ophører.
Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

