
• Honning lokker
myrerne

• Giften bringes
ned i boet

• Hele boet bekæmpes
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Insektmiddel
Anvendelsesområde: Til bekæmpelse af myrer. 
Ej til anvendelse på jord, græsplæner eller i bede.
Indendørs: husstand/privatområder, køkken, stue og 
kælder. 
Udendørs: Terrasser, havegange, verandaer, indgange til 

skur og garage. Omkring bygninger.

ANVENDELSE 
Træk de 4 kroge af lokkedåsen for at åbne indgangs- 

hullerne for myrerne. Placer dåsen vandret. 
Ved indendørs brug skal produktet placeres der hvor man har set 

myrerne lede efter føde, normalt under døre, vinduer eller i sprækker og revner. 
Placer produktet beskyttet fra direkte sollys og varmekilder (placeres f.eks. ikke direkte 
under en radiator). 
Ved udendørs brug skal produktet placeres der hvor myrerne er aktive, dvs. ved eller på 
myrestier. Se til at lokkedåsen er beskyttet mod regn, oversvømmelse, spulning og direkte 
sollys. Placeres ikke tæt på afløb. 
Brug 1 myrelokkedåse pr. myrebo. Ved kraftigt angreb kan 2 myrelokkedåser bruges.  
Kontroller lokkedåserne en gang om ugen. Hvis angrebet fortsætter kan det være  
nødvendigt at behandle yderligere en gang. Lokkedåser må dog ikke skiftes oftere end  
hver 4. uge. Hvis angrebet fortsætter trods at instruktionerne på etiketten er fulgt,  
kontaktes en professionel skadedyrsbekæmper. Undgå kontinuerlig brug af produktet. 

Bemærkninger:
• Vask hænder og eksponerede hudområder inden du spiser og efter afsluttet anvendelse.
• Forhindre at børn og dyr kommer i kontakt med lokkemidlet.
• Brug ikke produktet hvor levnedsmidler, fodermidler eller vand kan blive forurenet.
Skadelig for bier.
Affald: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for 
affaldshåndtering. Tom emballage og rester skal aflevereres til den kommunale affalds- 
ordning for farligt affald.
FJERN ALLE LOKKEMIDDELSRESTER og lokkedåser efter afsluttet behandling.
Opbevaring: Opbevares i originalemballagen. Beskyttes mod frost. Opbevares mørkt  
(adskilt fra lys).
Førstehjælp:  
Ved hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Ved øjenkontakt: Skyl  
øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Fjern evt. kontaktlinser efter de 
første fem minutter, og fortsæt derefter med at skylle øjnene. Søg læge hvis irritation  
opstår og vedvarer. Ved indtagelse: Skyl munden. Ring til læge eller Giftlinjen.

Insektmiddel, BPR-reg. nr. 579-13. Aktivstof og biocidholdig produkt er  
godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).

Preparattype: Myrelokkedåse indeholdende en gel.

Analyse: Imidacloprid 0,3 g/kg (0,03 % w/w)  
Hver lokkedåse indeholder 3,3 g lokkemiddel (1,0 mg imidakloprid)

Type: RB – Brugsklar lokkemiddel i lokkedåse

Produktionsdato /batchnummer: Se bund af lokkedåse. 
Produktet er minimum holdbart 3 år fra produktionsdato.

Godkendelsesindehaver: SBM Développement SAS,  
60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Frankrig

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
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Insektmiddel – Må kun anvendes  
som insektmiddel mod myrer i og 

omkring bygninger.

ADVARSEL
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). 
Undgå udledning til miljøet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler 
for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige 
sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om 
bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående 
særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: 
Må kun anvendes til bekæmpelse af myrer 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. 
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