
Kvit 
myre-
sirup

• Effektiv 
 bekæmpelse 
 af myrer.  

• Insektmiddel 
 med sirup.

• Langtidsvirkende 
 i 3 måneder.

Nettovægt: 4 gram

Indeholder Bitrex, et bitterstof der modvirker indtagelse af mennesker og husdyr. 
Insektmiddel, nr. 18-530. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørlese om bekæmpelsesmidler.

Myrer

indendørs i revner og sprækker hvor myrerne trænger ind. 
Produktet lokker effektivt myrerne til sig med en sirup hvorpå myrerne bærer aktivstoffet 
med sig til myreboet som bekæmpes indefra over 2-3 uger. 

Brugsanvisning: 
Skru hætten af og applicer dråber af siruppen ved myreboets indgang eller ved myrernes 
vandrestier under lister, revner og sprækker hvor myrene færdes. 

Behandlingen udføres udenfor rækkevidde for børn og husdyr.

Placer dråberne således at de ikke skylles væk i tilfælde af regn udenfor og undgå at rengøre 
behandlede flader med vand ved anvending indendørs. Anvend 2 g. sirup pr myrebo, denne 
mængde fordeles i alle myreboets indgangshuller. 

Effekten er synlig indenfor 7 dage og myreboet er bekæmpet indenfor 2 uger. Kvit Myre-sirup vil 
holde sig frisk og kontrollere myrerne i op til 12 uger efter udbringning.Ved massiv myreinvasion 
kan det være nødvendigt med en anden behandling. 

Hvornår: Bedst virkning opnås ved at behandle så tidligt som muligt, dvs så snart myrene ses. 
Hold øvrige overflader rene for mad, som kan virke tillokkende for myrerne.

Opbevares frostfrit. 

Affaldshåndtering: Rester skal afleveres til den 
kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme 
beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. 

Indhold: En tube indeholder 4 gram brugsfærdigt 
insektmiddel. 

Aktiv stof: Imidacloprid 0,03 % 

Insektmiddel, nr. 18-530

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørlese 
om bekæmpelsesmidler.

Holdbarhed: Produktet er holdbart i 2 år fra 
produktionsdato som er angivet på emballagen. 

FORSIGTIG
Skadelig for organismer 
der lever i vand; kan 
forårsage uønskede 
langtidsvirkninger 
i vandmiljøet (R52/53). 

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af følgende fremhævede 
forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af 
Sort havemyre indendørs og omkring 
bygninger. Må ikke anvendes i højere 
doseringer end de i brugsanvisningen 
nævnte.
Opbevares utilgængeligt for børn.  
Må ikke opbevares sammen med 
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 
Må ikke tømmes i kloakafløb. 

FARLIG FOR

BIER

Bayer A/S
Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 45 23 50 00. www.bayergarden.dk

Kvit myre-sirup
             Anvendelsesområde: Insektmiddel. Må kun anvendes til 
           bekæmpelse af Sort havemyre indendørs samt omkring bygninger.
        Kvit Myre-sirup er et klar-til-brug insektmiddel der anvendes til 
 punktbekæmpelse af myrebo udendørs på terrasser og fliseganger samt
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