ANTICIMEX GETINGSPRAY är speciellt framtagen för användning mot ﬂygande insekter inomhus i bostäder och
häststall samt för bekämpning av getingbon i och omkring
byggnader. Sprayen är utrustad med ett jetsprutmunstycke,
som ger en ﬁn spray och en bra räckvidd.
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• Enkel att använda
• Snabbt resultat
BEKÄMPNINGSMEDEL
KLASS 3 REG. NR. 5108

200 ml

BRUKSANVISNING: Innan användning, se till att akvarier
täcks över och att akvariepumpar stängs av. Levande fåglar
ska avlägsnas. Håll sprayen vertikalt eller snett uppåt. Tryck
på sprutmunstycket och distribuera sprayen i en mjuk ﬂytande
rörelse så den fördelas i hela rummet. Spraya i 5 sekunder
inomhus. För att snabbt bekämpa ﬂugor, spraya direkt på ﬂugor
på fönster eller andra platser där ﬂugorna vistas. Sprayen
räcker till ett rum på 20 m2. Upprepa högst 2 gånger per dag.

FARA. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare:
Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller dipenten. Kan orsaka en allergisk
reaktion. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor,
öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
förbjuden. Spraya inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller
även tömd behållare. Undvik utsläpp till miljön. Använd
ögonskydd/ansiktsskydd. Sala upp spill. Skyddas från
solljus. Får inte utsättas för temperaturer över
50 °C/122 °F. Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad. Kan vara lätt irriterande för hud och ögon.
Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras på
väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden. Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 °C. Får ej
punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.
Innehåller limonen. Kan orsaka allergiska reaktioner.

Håll dörrar, fönster och ventilation stängda under 25 minuter
efter behandlingen. Vid bekämpning av getingar, spraya direkt i
boöppningen. För behandling mot getingbon, spraya i maximalt
10 sekunder. För bästa resultat, behandla efter solnedgången
eller före soluppgången, när getingarna är i sina bon. Var
medveten om att getingar kan vara aggressiva när deras
bo ”attackeras”. Var därför försiktig och håll avstånd. Vid
behov, upprepa behandlingen efter några dagar. OBS: Spraya
inte på djur eller människor. Produkten är giftig för bin.
Du bör därför inte använda den i närheten av biodlingar och
inte heller mitt på dagen då bina är som mest aktiva.
Produkten får inte användas i andra djurhållningslokaler
än häststall. Exponerade hästar får gå till livsmedels
produktion tidigast 60 dagar efter den senaste appliceringen. Produkten får inte användas för att skydda
växter och växtprodukter från skadegörelse orsakad av
insekter. All annan användning än ovan nämnda är otillåten
om den inte särskilt tillåtits.
FÖRSTA HJÄLPEN: VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt
med vatten i ﬂera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare. VID INANDNING: Sök frisk luft. Håll den drabbade under övervakning.
Sök läkarhjälp vid obehag. VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
VID HUDIRRITATION ELLER UTSLAG: Sök läkarhjälp. VID
FÖRTÄRING: Skölj munnen noga och drick 1–2 glas vatten i
små klunkar. Kontakta läkare eller giftinformationscentralen.
AVFALLSHANTERING: Innehållet/behållaren lämnas till
godkänd avfallshanterare. PRODUKTTYP: PT18 – Insekticider.
TYP AV PREPARAT: Aerosol. INNEHÅLL: 200 ml.
VERKSAMT ÄMNE: Pyretrumextrakt 4 g/kg, 0,40 W/W %
(CAS nr. 89997-63-7). Piperonylbutoxid 20 g/kg,
2,00 W/W % (CAS nr. 51-03-6).
TILLVERKARE OCH INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE:
Aeropak A/S, Aldumvej 1, 8722 Hedensted,
Danmark. www.aeropak.dk
MARKNADSFÖRS AV: Anticimex,
Box 47025, 100 74 Stockholm,
Sverige. Tel: 075-245 10 00.
www.anticimex.se

