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Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles.
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 af professionelle skadedyrsbekæmpere mod
kakerlakker og andre kravlende insekter samt fluer. Midlet må kun
anvendes indendørs. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og
ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må kun bruges i områder som er utilgængelige for børn, husdyr og
andre dyr uden for målgruppen. Må ikke anvendes i stalde,
fjerkræhuse, væksthuse og lignende. Må ikke tømmes i kloakafløb.
Tør overskydende og spildt produkt op med en tør klud. Den tørre
klud skal bortskaffes som farligt affald. Må ikke bruges på områder,
der rutinemæssigt rengøres med vand. 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.
Deklaration
Insektmiddel BPR-reg. nr. 18-422. Aktivstof og biocidholdigt produkt er
godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).
Flydende koncentrat indeholdende deltamethrin 25 g/L (2.46 %w/w).
Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT) og reaktions produktet af
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3
one (C(M)IT/MIT), kan udløse en allergisk reaktion.
2 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt
toksicitet.

Contact : Laurent Fontaine

ADVARSEL
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende
organismer (H410).
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Førstehjælp
Generelt: Brændende og stikkende fornemmelse i ansigt og
slimhinder kan forekomme; dette er forbigående og ikke en
blivende skade (max 24 timer).
Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå
afkøling).
Huden: Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden
vaskes med vand og sæbe.
Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med
vand.
Indtagelse: Kontakt straks læge eller Giftinformationen. Skyl
munden. Fremkald IKKE opkastning.

Sprøjteteknik
Det skal sikres at sprøjten er ren. Fyld sprøjten med
halvdelen af vandmængden og ibland forsigtigt den
nødvendige mængde K-Othrine® SC25. Den resterende
vandmængde tilsættes, og derefter omrøres. Ved pauser
længere end 30 min skal væsken omrøres igen. Fortynd kun
med vand.
Blandingen udsprøjtes med hånd- eller rygsprøjte, som kan
give den korrekte væskemængde. Flader dækkes med
væsken uden at den rinder af - anvend spaltespreder. Ved
behandling af revner og sprækker anvendes en smal stråle,
max 0,1 m.
Bredsprøjtning (0,5 m) anvendes kun ved behandling af
tæpper. Sørg for at de behandlede baner lapper over for at
sikre en jævn dækning.

Rengøring af udstyr
Produktet er vandbaseret. Sprøjteudstyr og værktøj rengøres
med vand. Opsaml skyllevandet i henhold til nationale
bestemmelser
Rester og tom emballage
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
kommunale regler for affaldshåndtering.
Rester skal aflevers til den kommunale affaldsordning for
farlig affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med
dagrenovationen.

Der punktbehandles i revner og sprækker hvor insekterne
opholder sig. Vær opmærksom ved overgangen mellem
gulv og væg, døre, vinduer og andre punkter hvor
insekterne kommer ind. Behandl sengerammer, madrasser
samt gulv i umiddelbar nærhed, møbler og tæpper, især
kanterne af væg-til-væg tæpper. Behandl tilholdssteder
hvor insekterne søger føde, vær opmærksom på revner og
sprækker bag udstyr og rørføringer.
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5 L/100 m2
(12,5 mg/m²
deltametrin)

Sprøjt ikke på børnesenge eller madrasser. Sprøjt ikke på
sengetøj eller andre materialer der kommer i kontakt med
mennesker.
Sprøjt ikke på materialer der skal vaskes.
Overdæk hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler
skal ligge eller opbevares. Efter arbejdet renses
omhyggeligt for eventuelle stænk og tør overskydende og
spildt produkt op med en tør klud. Den tørre klud skal
bortskaffes som farligt affald.
Uvedkommende personer holdes væk fra områder under
behandling.

Fluer

Hvor fluerne slår sig
ned.

SP

5 Liter
50 ml

5 L/100 m2
(6,25 mg/m²
deltametrin)
5 Liter
25 ml

Krybende
insekter f.eks. biller,
væggelus, myrer og
kakerlakker
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Mindre angreb.

5 Liter
50 ml

5 L/100 m2
(12,5 mg/m²
deltametrin)

Vand
Større angreb.
Langtidsvirkende.

Opløsning

Skadevolder

Behandlingsforhold

K-Othrine® SC25

Dosering

Dosering

K-Othrine® SC 25 er langtidsvirkende i op til 3 måneder,
afhængig af omfanget af rengøring og den type overflade
der behandles. Langtidseffekten på porøse flader er
ringere; hvorfor det anbefales i første omgang at behandle
ikke-porøse overflader. Gentagende behandling kan
foretages op til 11 gange pr år.
For at sikre langtidseffekten bør man ikke vaske eller
støvsuge det behandlede område før insektangrebet er
under kontrol.
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Brugsanvisning
K-Othrine® SC25 sprøjtes på og omkring insekternes opholdsog skjulesteder.
Virkningen indtræffer, når insekterne kommer i kontakt med
de behandlede flader.
Effektiviteten og langtidsvirkningen af K-Othrine® SC25 er
afhængig af overfladens struktur og porøsitet. Vaskes det
behandlede område ofte, vil langtidsvirkningen blive
forringet. Opløsningen misfarver ikke de behandlede
overflader, men kan efterlade en svagt synlig hinde.
K-Othrine® SC25 anvendes i f.eks. beboelsesejendomme,
parcelhuse, bagerier, fabrikker, fødevare- og tobaksforretninger, hoteller, køkkener, restauranter, mejerier, slagterier,
o.lign. Fødevarer og foderstoffer må ikke forurenes. Borde og
hylder og flader, hvor fødevarer tilberedes eller opbevares, må
ikke behandles.

Værnemidler
Brug beskyttelseshandsker under opblandingen
og udsprøjtningen.

15-02-2018 16:28:59

