
Brugsanvisning

Førstehjælp: Ved hudkontakt: Vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. 
Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. Ved indånding: Søg frisk luft. 
Hold patienten varm og i ro. Ring til læge eller giftlinjen. Ved øjenkontakt: 
Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand i mindst 15-20 minutter. Fjern evt.  
kontaktlinser efter første fem minutter, og fortsæt derefter med at skylle 
øjnene. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. Ved indtagelse: Søg  
læge eller Giftlinjen. Fremprovoker IKKE opkastning. Hudfornemmelser 
kan forekomme som f.eks. brændende eller stikkende følelser i ansigt og 
slimhinder. Disse følelsesindtryk giver dog ikke årsag til skader og er af 
forbigående natur (max. 24 t). I nødstilfælde ringes til Giftlinjen, 82 12 12 12.

Insektmiddel nr. 18-621-2-1. Aktivstof deltamethrin og biocidholdigt produkt er godkendt 
efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)
Indhold: 0,5 L. Batchnummer: Se flasken.
Holdbarhed: Mindst 3 år fra produktionsdato  
(se dato trykt på flasken).
Formulering: Emulsion, olie i vand (EW).
Aktivt stof: Deltamethrin: 0.15 g/L (0.015% w/w).  
Indeholder 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone (CMIT)  
og 2 methyl-3(2H) (MIT) kan udløse en allergisk reaktion.
Registreringsindehaver: Bayer A/S,  
Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S

Markedsføres af: SBM Life Science AB,  
Box 13, 245 21 Staffanstorp, tel: +46 40-41 81 80  

www.protect-home.dk
Forbrugerkontakt: Borup Kemi: 57560020

ADVARSEL:
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende  
organismer. Brugsanvisningen skal følges for ikke at  
bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Vask  
huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående  
særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes som insektmiddel mod myrer og andre 
kravlende insekter i og omkring bygninger. Må ikke anvendes 
mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de  
i brugsanvisningen nævnte. 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.

Anvendelsesområde
Kvit D mod myrer Spray kan anvendes mod  
krybende insekter som havemyrer og bænkebidere.  
Virker omgående (inden 1 time) gennem kontakt med  
midlet. Langtidsvirkende – effekt i op til 6 uger alt efter hvilken 
type overflade der er behandlet.

Forholdsregler:  
Produktet skal påføres, så børn, 

husdyr, mad og foder ikke kommer 
i kontakt med det. Påfør ikke produktet 
under eller nær spiselige vækster, eller 
hvor sådanne dyrkes. Hold dyr og børn 
borte under påføringen, og sørg for, at de 
ikke kan betræde behandlede yder-
sider, før disse er tørret. Vask hænder og 
eksponeret hud efter anvendelse. Gå ikke 
på det behandlede område, før det er tørt. 
Ved udendørs anvendelse skal produktet 
kun påføres ydersider, der er beskyttet 
mod regn. Anvendes ikke på steder, hvor 
biocidproduktet kan nå afløb, som fører 
til kommunale rensningsanlæg. Må ikke 
påføres tæt på damme eller andre vand-
ansamlinger. Opbevares uden for børns 
og kæledyrs rækkevidde. Der er krav om 
indsats fra en professionel bekæmper 
ved store, udbredte insektangreb og/eller 
invasion af farlige insekter. Foruren ikke 
jord, vandansamlinger eller vandløb med 
kemikalier eller brugte beholdere.
Opbevaring: Holdes væk fra direkte sollys. 
Opbevar i original beholder. Beskyttes mod 
frost. Må ikke komme i forbindelse med 
levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. 
Opbevares uden for børns og kæledyrs 
rækkevidde.
Affald: Indholdet/beholderen bortskaffes i 
overensstemmelse med kommunale regler 
for affaldshåndtering. Rester skal aflever- 
eres til den kommunale affaldsordning  
for farligt affald. Tomme beholdere kan 
bortskaffes med dagrenovationen.
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Anvendelsesområde:
Indendørs i små, afgrænsede rum hvor insekterne 
befinder sig (sprækker og revner eller punkt-
behandling bagved paneler, under køleskab, i 
vindueskarme etc.). Udendørs i små afgrænsede og 
beskyttede områder (f.eks. under blomsterkrukker, 
gulvbrædder, redskabsskur etc.). 
Kvit D mod myrer kan anvendes mod krybende 
insekter som havemyrer og bænkebidere. Virker 
omgående (inden 1 time) gennem kontakt med 
midlet. Langtidsvirkende - effekt i op til 6 uger alt 
efter hvilken type overflade der er behandlet.

Brugsanvisning:
Hvor: 
Til bekæmpelse af krybende insekter og bænke- 
bidere. Anvend kun produktet i små afgrænsede 
områder i og omkring bygninger, hvor insekter  
skjuler og bevæger sig (revner og sprækker, bag 
paneler, under køleskabet, i vindueskarme osv.).

Hvornår: 
Ved problemer med havemyrer, sølvfisk, bænke-
bidere og andre insekter. Følg vejledningen for at 
undgå resistens og dermed tab af effekt. Kontakt en 
professionel skadedyrsbekæmper hvis behandlingen 
ikke giver den ønskede effekt.

Hvordan:  
Produktet er klar til brug. Omrystes før 
brug. Virker øjeblikkeligt ved kontakt. 
Spray direkte på insekterne med 30 cm 
afstand. Anvend kun produktet til små 
afgrænsede overflader i og omkring 
bygninger. Ved udendørs brug skal det 
behandlede område beskyttes mod 
regn. Rengør ikke den behandlede 
overflade indtil behandling er afsluttet. 
Fjern insekters fødekilder for at undgå 
fremtidige angreb.
 
Dosering: 
Anvend max. 5 pumpetryk på en over-
flade af 32 x 32 cm (svarer til 5 ml). 
Der kan max behandles 2 m2 pr måned 
(hvilket svarer til 100 pumpetryk eller 
100ml). Der kan behandles i 11 måneder 
pr år. Den dødelige effekt kan ses inden 
1 time. Effekten af behandlingen vil 
forblive i op til 6 uger, afhængigt af den 
behandlede overfladetype. Test først et 
lille sted for at sikre at der ikke kommer 
skjolder.



Førstehjælp: Ved hudkontakt: Vaskes straks med rigeligt 
vand og sæbe. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.  
Ved indånding: Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro.  
Ring til læge eller giftlinjen. Ved øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt 
med rigeligt vand i mindst 15-20 minutter. Fjern evt. kontakt-
linser efter første fem minutter, og fortsæt derefter med at 
skylle øjnene. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. 
Ved indtagelse: Søg læge eller Giftlinjen. Fremprovoker IKKE 
opkastning. Hudfornemmelser kan forekomme som f.eks. 
brændende eller stikkende følelser i ansigt og slimhinder. 
Disse følelsesindtryk giver dog ikke årsag til skader og er 
af forbigående natur (max. 24 t). I nødstilfælde ringes til 
Giftlinjen, 82 12 12 12.

Insektmiddel nr. 18-621-2-1. Aktivstof deltamethrin og biocidholdigt 
produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 
528/2012)
Indhold: 0,5 L. Batchnummer: Se flasken.
Holdbarhed: Mindst 3 år fra produktionsdato  
(se dato trykt på flasken).
Formulering: Emulsion, olie i vand (EW).
Aktivt stof: Deltamethrin: 0.15 g/L (0.015% w/w).  
Indeholder 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone (CMIT)  
og 2 methyl-3(2H) (MIT) kan udløse en allergisk reaktion.
Registreringsindehaver: Bayer A/S,  
Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S
Markedsføres af: SBM Life Science AB, 
Box 13, 245 21 Staffanstorp, tel: +46 40-41 81 80  
www.protect-home.dk
Forbrugerkontakt: Borup Kemi: 57560020

ADVARSEL:
Meget giftig med langvarige 
virkninger for vandlevende organis-
mer. Brugsanvisningen skal følges for ikke at  
bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. 
Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse 
af nedenstående særligt fremhævede 
forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes som insektmiddel mod 
myrer og andre kravlende insekter i og om-
kring bygninger. Må ikke anvendes mod andre 
skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i 
brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt 
for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, 
drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler og foder-
stoffer 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.
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