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DANSK:
ADVARSEL:
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)
Undgå indånding af spray.
Bær beskyttelseshandsker.
Udslip opsamles.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt
lovpligtige leverandørbrugsanvisning.
Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter, indendørs samt omkring huse og bygninger.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må ikke sprøjtes direkte på fødevarer, tilberedningsoverflader eller køkkenredskaber.
Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lign.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

INSEKTMIDDEL
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter
indendørs samt omkring huse og bygninger
Specielt velegnet til ru overflader som sokler og
andre beton-overflader
Både til inden- og udendørs brug
Deklaration Insektmiddel nr.: 18-333
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsemidler.
Norsk deklarasjonsnummer: PRN 304514
Præparattypen er en emulsion.
Aktivstof / Virksomt stoff: Cyfluthrin 5% w/w (50 g/L)
Indeholder: tung aromatisk solventnaptha /
Inneholder: tung aromatisk solvent naptha
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Førstehjælp
Generelt: Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling).
Huden: Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.
Indtagelse: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Følg vedlagte brugsanvisning
NORSK:
Advarsel:
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Unngå innånding av aerosoler.
Benytt vernehansker.
Unngå utslipp til miljøet.
Samle opp spill. Må ikke tømmes i kloakkavløp.
Innhold/beholder leveres til mottak for farlig avfall.
Må ikke sprøytes direkte på matvarer, tilberedningsoverflater eller kjøkkenredskaper.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
Førstehjelp
Generelt: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Innånding: Før den forgiftede personen ut i frisk luft (unngå nedkjøling).
Hud: Tilsølte klær må fjernes. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe.
Øyne: Hvis stoffet kommer i øynene, må det straks skylles grundig med vann.
Inntak: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt lege omgående, og vis denne beholderen eller etiketten.

Følg vedlagte bruksanvisning
Solfac 50 EW -1 L - DKN - DKN79036205E - ARTICLE 03672933
Tilverkare/Producent:
Bayer AG, D-51368 Leverkusen
Batch-nr. og produktionsdato:se neden for etiketten.
Produktet er minimum holdbart 2 år fra produktionsdato.
® Registered Trademark of Bayer

Dossier : Solfac 50 EW • Contenu : 1 L • Pays : DKN • Réf. : DKN79036205E • Article : 03672933 • Dim. : L 246 mm x H 150 mm

Importør Norge:
Bayer AS
Postboks 14
0212 Oslo
www.environmentalscience.bayer.no

Importør Danmark:
Bayer A/S,
Arne Jacobsens Allé 13,
2300 København S,
Tlf: 45 23 50 00
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Dansk brugsanvisning

Brugsanvisning
Solfac® 50 EW er en 5% emulsion (olie i vand) med aktivstoffet cyfluthrin. Cyfluthrin er et bredspektret langtidsvirkende kontaktinsekticid.
Solfac® 50 EW kan anvendes mod en lang række af de skadelige insekter som normalt optræder i og omkring huse.
Anvendelse
Omryst flasken før brug. Fyld sprøjten halvt med vand.
Tilsæt dernæst Solfac® 50 EW under grundig omrøring.
Til sidst fyldes resten af sprøjten med vand.
Arealerne skal rengøres grundigt inden behandlingen påbegyndes.
Sprøjt på kort afstand i og ved insekternes opholdssteder, indtil overfladen er synligt våd.
Efterfølgende aftørring af de behandlede arealer vil mindske langtidsvirkningen.
Effektiviteten forhøjes, hvis rumtemperaturen sænkes væsentlig ved hjælp af grundig udluftning (dog ikke under 10°C).
Udfør altid behandlingen, så mennesker, dyr, planter, fødevarer, drikkevarer og foderstoffer ikke rammes af insektmidlet.
Rum med akvarier må ikke behandles. Fuglebure og kæledyr fjernes før behandling. Luft grundigt ud, inden lokalet atter tages i brug.
Dosis
Mod krybende og kravlende insekter: 80 ml Solfac® 50 EW blandes op i 10 liter vand (0,8% opl.).
Beregn 50 ml sprøjtevæske/m2. Ved meget porøse overflader op til 130 ml/m2. Mod tysk kakerlak (og andre kakerlak arter) sprøjtes grundigt både på insekternes gemmesteder og de steder, hvor de
færdes. Etabler samtidig spærrebælter (0,6-1 m brede). Spærrebælterne bør have lov til at virke min. 1 uge og gerne længere tid. I vanskelige tilfælde kan det være nødvendigt at behandle hele rummet og/
eller gentage behandlingen. Kontrol og efterbehandling bør tidligst foretages efter 76-96 timer. Mod flyvende insekter: 60 ml Solfac® 50 EW blandes op i 10 liter vand (0,6% opl.). Beregn 50 ml sprøjtevæske/m2.
Ved meget porøse overflader op til 130 ml/m2.
Sprøjt omhyggeligt på de steder, hvor insekterne normalt opholder sig (dør- og vindueskame, lofter og vægge). Insekterne dør efter kontakt med den behandlede overflade.
Værnemidler
Brug beskyttelsehandsker under opblandingen og udsprøjtningen.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
Rengøring af sprøjte
Sprøjten skylles 3 gange med vand og skyllevandet hældes ud på det undendørs behandlet areal.
Bortskaffelse
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
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Norsk bruksanvisning

Bruksanvisning
Solfac® 50 EW er en 5 % emulsjon (olje i vann) med aktivstoffet cyfluthrin.
Cyfluthrin er et bredspektret langtidsvirkende kontaktinsekticid.
Solfac® 50 EW kan brukes mot en lang rekke skadelige insekter som normalt opptrer i og rundt hus.
Bruk
Rist flasken før bruk. Fyll halve sprøyten med vann.
Tilsett deretter Solfac® 50 EW under grundig omrøring.
Til slutt fylles resten av sprøyten med vann.
Områdene må rengjøres grundig før behandlingen startes.
Sprøyt på kort avstand i og ved insektenes oppholdssteder helt til overflaten er synlig våt.
Påfølgende tørking av de behandlede områdene vil redusere langtidsvirkningen.
Effektiviteten stiger hvis romtemperaturen senkes vesentlig ved hjelp av grundig utlufting (men ikke under 10°C).
Utfør alltid behandlingen på en slik måte at mennesker, dyr, planter, matvarer, drikkevarer og fôr ikke rammes av insektmidlet.
Rom med akvarier må ikke behandles. Fuglebur og kjæledyr må fjernes før behandlingen starter. Luft grundig ut før lokalet tas i bruk igjen.
Dose
Mod krypende og kravlende insekter: 80 ml Solfac® 50 EW blandes med 10 liter vann (0,8% oppl.). Beregn 50 ml sprøytevæske per m2.
Ved meget porøse overflater opptil 130 ml per m2.
Mot tysk kakerlakk (og andre kakerlakkarter) sprøytes grundig både på insektenes gjemmesteder og de stedene de ferdes på.
Opprett samtidig sperrebelter (0,6–1 brede).
Sperrebeltene bør virke minimum 1 uke – gjerne lenger.
I vanskelige tilfeller kan det være nødvendig å behandle hele rommet og/eller gjenta behandlingen.
Kontroll og etterbehandling bør tidligst foretas etter 76–96 timer.
Mot flyvende insekter: 60 ml Solfac® 50 EW blandes med 10 liter vann (0,6% oppl.)
Beregn 50 ml sprøytevæske per m2. Ved meget porøse overflater opptil 130 ml per m2.
Vær nøye med å sprøyte på steder der insektene normalt oppholder seg (dørog vinduskarmer, loft og vegger).
Vernemidler
Bruk vernehansker under oppblandingen og utsprøytingen.
Oppbevaring
Oppbevares tørt og kjølig, men frostfritt.
Rengjøring av sprøyte
Sprøyten skylles 3 ganger med vann, og skyllevannet helles ut på det behandlede utendørsområdet.
Insektene dør etter kontakt med den behandlede overflaten.
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DANSK:
ADVARSEL:
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)
Undgå indånding af spray.
Bær beskyttelseshandsker.
Udslip opsamles.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt
lovpligtige leverandørbrugsanvisning.
Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter, indendørs samt omkring huse og bygninger.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må ikke sprøjtes direkte på fødevarer, tilberedningsoverflader eller køkkenredskaber.
Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lign.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

INSEKTMIDDEL
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter
indendørs samt omkring huse og bygninger
Specielt velegnet til ru overflader som sokler og
andre beton-overflader
Både til inden- og udendørs brug
Deklaration Insektmiddel nr.: 18-333
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsemidler.
Norsk deklarasjonsnummer: PRN 304514
Præparattypen er en emulsion.
Aktivstof / Virksomt stoff: Cyfluthrin 5% w/w (50 g/L)
Indeholder: tung aromatisk solventnaptha /
Inneholder: tung aromatisk solvent naptha
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Førstehjælp
Generelt: Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling).
Huden: Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.
Indtagelse: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Følg vedlagte brugsanvisning
NORSK:
Advarsel:
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Unngå innånding av aerosoler.
Benytt vernehansker.
Unngå utslipp til miljøet.
Samle opp spill. Må ikke tømmes i kloakkavløp.
Innhold/beholder leveres til mottak for farlig avfall.
Må ikke sprøytes direkte på matvarer, tilberedningsoverflater eller kjøkkenredskaper.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
Førstehjelp
Generelt: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Innånding: Før den forgiftede personen ut i frisk luft (unngå nedkjøling).
Hud: Tilsølte klær må fjernes. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe.
Øyne: Hvis stoffet kommer i øynene, må det straks skylles grundig med vann.
Inntak: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt lege omgående, og vis denne beholderen eller etiketten.

Følg vedlagte bruksanvisning
Solfac 50 EW -1 L - DKN - DKN79036205E - ARTICLE 03672933
Tilverkare/Producent:
Bayer AG, D-51368 Leverkusen
Batch-nr. og produktionsdato:se neden for etiketten.
Produktet er minimum holdbart 2 år fra produktionsdato.
® Registered Trademark of Bayer

Dossier : Solfac 50 EW • Contenu : 1 L • Pays : DKN • Réf. : DKN79036205E • Article : 03672933 • Dim. : L 242 mm x H 150 mm

Importør Norge:
Bayer AS
Postboks 14
0212 Oslo
www.environmentalscience.bayer.no

Importør Danmark:
Bayer A/S,
Arne Jacobsens Allé 13,
2300 København S,
Tlf: 45 23 50 00

BASE PAGE

