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Varmista, että pakkauksen 
korkki on tiukasti kiinni. 

Kallista pulloa varovasti niin, 
että tiiviste valuu pyöreään 

annostelukammioont

Vähentääksesi tiivisteen 
määrääannostelukammiossa 

käännä pullo varovasti 
pystyasentoon, jolloin tiiviste 

valuu takaisin pulloon

Kun olet mitannut oikean 
määrän, laita pullo 

pystyasentoon, paina kork-
kia ja kierrä se auki

Kaada mitattu neste ruiskun 
säiliöön (älä purista pulloa 

kun kaadat) ja kierrä korkki 
takaisin kiinni

DOSERING 

Sørg for at hætten er skruet fast på flasken.  
Vip forsigtigt flasken, så væsken  

løber ind i det runde doseringskammer.

Dosering
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DOSERING 

For at reducere mængden af væsken  
i doseringskammeret, vippes flasken  

forsigtigt tilbage, så den overskydende  
væske hældes tilbage i flasken.
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DOSERING 

Stil flasken lodret, tryk ned og drej  
på hætten for at åbne flasken.
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Kaada mitattu neste ruiskun 
säiliöön (älä purista pulloa 

kun kaadat) ja kierrä korkki 
takaisin kiinni

DOSERING 

Hæld den opmålte væske ned i vandkande 
som vist (tryk ikke på flasken, mens der 
hældes). Skru hætten på flasken igen.

250 ml rækker 
til 60 m² 

bait box  rodenticide     rodenticide    place or set    bait glue trap ant bait
bait (1)      bait (2)        bait

syringe    paint-on          mix      put in pot          scatter     website address

evaporate        duster         scatter           scatter            scatter             scatter
(box)   (hand)   (bottle)   (applicator)

pour    sprayer      sprayer     sprayer       sprayer          sprayer
(watering can)            (large)                                (small)              (can)               (nozzle)                (atomizer)

applicator    applicator             (carriage)

Baythion® D
mod  
myrer

til udvanding

Baythion® D 
mod myrer

til udvanding

Trænger ned i myrerboet.

Udvandes, hvor 
myrerne færdes.

I løbet af nogle dage er 
myrerne forsvundet.

Fordelene ved Baythion D mod myrer:
• Virker effektivt og hurtigt mod myrer.

• Vandes ned i myreboet med vandkande.

• Langtidsvirkende i 2-4 uger og lugtfrit.

Brugsanvisning:
Hvor: Udendørs, hvor myrerne generer f.eks. på terrasser, havegange etc. Anvendes også langs 
husets sokkel til etablering af spærrebælte mod indtrængende myrer.

Hvornår: Når myrerne ses. Bør først anvendes når frosten er gået af jorden.

Hvordan: Udvandes helst på fugtig jord med vandkande forsynet med bruser, hvor myrerne 
færdes eller forventes at komme. Virkningen indtræffer, når myrerne rammes eller kommer i 
kontakt med de behandlede flader.

Dosering: 20 ml opløses i 5 liter. Rækkevidde 5 m2. Flaskens totale indhold rækker til ca 60 m2.

Bemærk!
Inholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affalds-
håndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. 

Insektmiddel – BPR-reg. nr. 18-507. 
Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012). 
Præparattype: Flydende koncentrat 
Analyse: Deltamethrin......0,75 % w/v (7,5 g/L)
Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one og Reaction mass 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 
2-methyl-2H-isothiazol-3-one kan udløse allergisk reaktion 
Produktionsdato/Batch nr: Se bund af flaske eller boks.
Holdbarhedstid: 2 år
Nettoindhold: 0,250 L GENBRUGS PAP

DK
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B Insektmiddel (PT18) 

Må kun anvendes som insektmiddel mod 
havemyrer omkring bygninger ved udvanding 
direkte på myrebo. 

Langtids-

virkende

ADVARSEL
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende 
organismer. (H410). Vær opmærksom på, at Arbejdstil- 
synet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler.  
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerheds- 
datablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om 
bekæmpelsesmidler. Ved anvendelse af produktet, undgå tilstedeværelse 
af børn og dyr indtil det behandlede område er tørt. Anvend ikke produktet 
i nærheden af spiselige afgrøder. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse 
af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes som insektmiddel mod havemyrer omkring bygninger 
ved udvanding direkte på myrebo. Må ikke anvendes mod andre 
skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen 
nævnte. Må ikke anvendes, hvor der kan ske afledning til kloakafløb 
og andre vandmiljøer. Må ikke tømmes i kloakafløb. Udslip opsamles. 
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med 
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:
Ved hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Kommer stoffet i øjnene 
skylles grundig med vand. Ved fortsat irritation søg læge. Se Sikkerheds-
databladet for yderligere information.

Kronoslätts Företagspark , Västanväg 
Postbox 13, 245 21 Staffanstorp 
www.protect-garden.dk


