
FORSIGTIG
Skadelig for vandlevende organismer, 
med langvarige virkninger. Vask 
huden efter arbejdet. Overtrædelse 
af nedenstående særligt fremhævede 
forskrifter kan medføre straf: 
Må kun anvendes som insektmiddel 
mod myrer i og omkring bygninger 
ved udstrøning, udvanding og ud-
sprøjtning direkte på myrerne 
eller der hvor de færdes. Må ikke 
anvendes mod andre skadevoldere 
og ikke i højere doseringer end 
de i brugsanvisningen nævnte. 
Må ikke tømmes i kloakafløb. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Levnedsmidler og foderstoffer må 
ikke forurenes. Må ikke opbevares 
sammen med fødevarer, drikkevarer 
og foderstoffer. 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. 
Første forgiftningssymptomer: 
Ildebefindende, kvalme, sved, spyt-
flod, diarré, åndedrætsbesvær, små 
pupiller og muskeltrækninger. 
Ved forgiftning: Tilkald straks læge 
og oplys at midlet indeholder et 
cholinesterasehæmmende stof, hvor 
atropin kan benyttes som modgift.

Insektmiddel 
Må kun anvendes som 
insektmiddel mod myrer 
i og omkring bygninger 
ved udstrøning, udvand-
ing og udsprøjtning 
direkte på myrerne eller 
der hvor de færdes.

Brugsanvisningen:
Anvendelse: Anvendes mod myrer i og 
omkring bygninger. Kvit mod myrer til udvand-
ing anvendes til langtidsvirkende kontrol af 
myrer. Det kan bruges både til udstrøning, 
udsprøjtning og udvanding. Midlet virker ved 
at myrerne æder midlet eller får det på sig 
og tager det med tilbage til myreboet. Efter 
mindre end en måned er boet forsvundet.

Sådan gør man: Strø, sprøjt eller vand Kvit 
mod myrer til udvanding ud hvor myrer fore- 
kommer: Udhuse, terrasser, altaner, bede, 
græsplæner, langs sokler o. lign. Hvis myre-
boet kan lokaliseres, kan indgangene også 
behandles. Midlet lægges ud som en barriere 
rundt om områder som skal beskyttes.  
Behandlingen kan gentages efter 2-3 uger. 

Udstrøning: Strø ud i et fint lag, ca. 20 g/m2,  
(20 g = 17,8 ml) direkte fra dåsen.

Udsprøjtning: Bland omhyggeligt Kvit mod 
myrer til udvanding med vand i en sprøjte. 
Anvend 100 g (100 g = 89 ml) i 1 liter vand.  
1 liter færdig sprøjtevæske rækker til ca. 5 m2.

Udvanding: Bland 20 g (20 g = 17,8 ml)  
Kvit mod myrer til udvanding i 1 liter vand  
i en vandkande. Udvand 1 liter færdig  
blanding pr. m2. Må ikke anvendes, hvor  
mad, drikke og foder opbevares.

Åbn: 1: Låg i top fjernes. 2: Drej den hvide 
kapsel indtil pilen på kapslen står ud for  
den røde tap. 3: Hiv kapsel af, fjern for-
segling og dosér. 

Bortskaffelse: 
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstem-
melse med kommunale regler for affaldshånd-
tering. Rester skal afleveres til den kommunale 
affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere 
kan bortskaffes med dagrenovationen.

Førstehjælp: Ved hudkontakt vaskes med vand 
og sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl rigeligt 
med vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge 
ved vedvarende irritation. Ved indtagelse: 
Kontakt læge ved ildebefindende

Produktionsdato/Batch nr: 
Se bund af flaske.  
Produktet er minimum holdbart 3 år 
fra produktionsdato. 
Præparattype: ”pulver”
Analyse:  
Acetamiprid (N°CAS 160430-64-8) 2 g/kg
Insektmiddel nr. 691-3. Omfattet af 
bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.
Indhold: 1 kg
Godkendelsesindehaveren: 
Kwizda France, 30 avenue de l’Amiral 
Lemonnier, 78160 Marly le Roi – France. 
Tel: +33.1.39.16.09.69
Forbrugerkontakt: 
Borup Kemi: Tel: (+45) 57 56 00 20  
E-mail: kontakt@borup-kemi.dk
www.protect-home.dk


