
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. Hud-
fornemmelser 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.
Opbevaring: Holdes væk fra direkte sollys. Opbevares i original beholder. Beskyttes mod frost. 
Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. 
Opbevares uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med de kommunale regler 
for affaldshåndtering. Rester skal afl everes til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Insektmiddel BPR-reg. nr. 18-633-1-2. Aktivstof deltamethrin og 
biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen 
(Forordning (EU) nr. 528/2012). 
Preparattype: Pulver (DP)
Aktiv stof: Deltamethrin: 0.5 g/kg (0.05% w/w)
Indeholder Bitrex, som gør midlet frastødende for husdyr.
 Produktionsdato/batchnummer: Se fl asken.
Holdbarhet: 3 år fra produktionsdato.
Indhold: 0,25 kg 
Godkendelsesindehaver: Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S
Markedsføres af: SBM Life Science AB, Box 13, 245 21 Staffanstorp, Sverige, www.protect-home.dk
Forbrugerkontakt: Borup Kemi: 57560020

 

Til bekæmpelse af sort havemyre (Lasius niger) udendørs omkring bygninger.
Ikke til bekæmpelse af tropiske myrearter. 
Til bekæmpelse af krybende insekter og bænkebidere i små afgrænsede og beskyttede områder
udendørs omkring bygninger. 55
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Brugsanvisning

Advarsel
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Udslip
opsamles. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede
forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes som insektmiddel mod myrer og andre 
kravlende insekter udendørs omkring bygninger. Må ikke anvendes mod andre 
skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. 
Må ikke tømmes i kloakaøb. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Langtids-
virkende 

effekt i op 

til 6 uger 

Insektmiddel (PT18)
Må kun anvendes som 
insektmiddel mod myrer 
og andre kravlende 
insekter udendørs 
omkring bygninger.

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)

Strøpulver 250 gr

D insektpudder



  

Til bekæmpelse af sort havemyre (Lasius niger) udendørs omkring bygninger
Hvor: Udendørs omkring bygninger mod myrer (arbejdere og bønder). Ikke til bekæmpelse af tropiske myrearter.

Hvordan: Vend beholderen på hovedet for at sprede produktet. Gentag 3 gange for at opnå den ønskede dosis på 2 g. Klem ikke beholderen. Strø direkte på indgangshullet  
i myreboet og/eller i revner og sprækker hvor myrerne er synlige. Hvis myrerne har ere indgange, er det vigtigt at behandle alle indgange.

Dosering: Anvend 2 g pr. myrebo pr. indgang (svarer til 3 doseringer eller at vende beholderen på hovedet 3 gange). Hvis der stadig er forekomster af myrer efter 2-3 uger, 
gentages behandlingen en gang.

Til bekæmpelse af krybende insekter og bænkebidere i små afgrænsede og beskyttede områder udendørs omkring bygninger
Hvor: Udendørs i små beskyttede områder (eks. under krukker, gulvbrædder, redskabsskur osv). Til bekæmpelse af sølvsk, bænkebidere og andre krybende insekter.

Hvordan: Vend beholderen på hovedet for at sprede produktet. Gentag 3 gange for at opnå den ønskede dosis på 2 g. Klem ikke beholderen.

Dosering: Højst 4 g pulver pr. tilholdssted. Strø 2 g pulver pr. 100 cm2 ved insekternes tilholdssted (svarer til 3 doseringer eller at vende beholderen på hovedet 3 gange).  
Ny behandling kan foretages tidligst efter 1 måned. Opretholder effekt i op til 6 uger afhængig af den behandlede overades egenskaber.

Ved større insektangreb og/eller angreb af farlige insekter, kontakt en professionel bekæmper. Hvis produktet ikke anvendes i henhold til brugsanvisningen, kan insekterne  
blive resistente (d.v.s. at produktet bliver mindre effektivt). Hvis angrebet fortsætter efter den anbefalede behandling, skal en professionel bekæmper kontaktes. For at åbne 
forpakningen, tryk samtidigt ind på siderne ved markeringerne på det røde låg, og vrid låget mod venstre til det løsnes. Den korrekte dosering gives gennem hullet i topfolien,  
så folien må ikke fjernes. Obs! Tryk ikke på beholderen når låget er taget af, for at undgå spild.

Forholdsregler: Foruren ikke jord, vandsamlinger eller vandløb med kemikalier eller brugte containere. 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 væk under behandling og forhindrer at de betræder  
behandlede overader (før midlet er tørret ind). Vask hænder og eksponeret hud efter anvendelse. Påfør ikke produktet, hvis der forventes regnvejr i løbet af 24 timer.  
Ved anvendelse omkring bygninger, undgås behandling nær aøb. Hvis det behandlede område har kontakt med regnvandsopsamling eller aøb, må midlet kun anvendes på 
ydersider, som sandsynligvis ikke bliver oversvømmet eller gennemblødt af vand, altså ydersider, som er beskyttede mod regn, oversvømmelse og vaskevand.



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. Hud-
fornemmelser 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.
Opbevaring: Holdes væk fra direkte sollys. Opbevares i original beholder. Beskyttes mod frost. 
Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. 
Opbevares uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med de kommunale regler 
for affaldshåndtering. Rester skal afl everes til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Insektmiddel BPR-reg. nr. 18-633-1-2. Aktivstof deltamethrin og 
biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen 
(Forordning (EU) nr. 528/2012). 
Preparattype: Pulver (DP)
Aktiv stof: Deltamethrin: 0.5 g/kg (0.05% w/w)
Indeholder Bitrex, som gør midlet frastødende for husdyr.
 Produktionsdato/batchnummer: Se fl asken.
Holdbarhet: 3 år fra produktionsdato.
Indhold: 0,25 kg 
Godkendelsesindehaver: Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S
Markedsføres af: SBM Life Science AB, Box 13, 245 21 Staffanstorp, Sverige, www.protect-home.dk
Forbrugerkontakt: Borup Kemi: 57560020

Til bekæmpelse af sort havemyre (Lasius niger) udendørs omkring bygninger.
Ikke til bekæmpelse af tropiske myrearter. 
Til bekæmpelse af krybende insekter og bænkebidere i små afgrænsede og beskyttede områder
udendørs omkring bygninger. 55
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Advarsel
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Udslip
opsamles. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede
forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes som insektmiddel mod myrer og andre 
kravlende insekter udendørs omkring bygninger. Må ikke anvendes mod andre 
skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. 
Må ikke tømmes i kloakaøb. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Insektmiddel (PT18)
Må kun anvendes som 
insektmiddel mod myrer 
og andre kravlende 
insekter udendørs 
omkring bygninger.

Langtids-
virkende 

effekt i op 

til 6 uger 

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)

Strøpulver 250 gr

D insektpudder


