
ADVARSEL
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organis-
mer(H410). Vask huden efter arbejdet. 
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan 
medfører straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter indendørs samt på 
altaner og terrasser. Må ikke anvendes i stalde, hønsehuse, 
væksthuse og lignende. 
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. 
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og 
foderstoffer.
Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes.
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.

Deklaration
Insektmiddel - reg.nr. 501-48
Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.
Analyse:
Permethrin 0,24 % w/w (2,4 g/L) ved 20°C. Esbiothrin 
0,04 % w/w (0,4 g/L) ved 20°C. 
Permethrin.
Kan udløse allergisk reaktion.
Type: Væske
Indhold: 25 liter
Batchnr./udløbsdato: Se bund.
Opbevares frostfrit. 
Godkendelsesindehaver: 
UPL Europe Ltd
The Centre, 1st Floor
Birchwood Park
Warrington, Cheshire WA3 6YN Storbritannien25

Brugsanvisning:
Hvor:

beboelse, lagerrum, storkøkkener, levnedsmiddelsvirksomheder samt på 
altaner og terrasser hvor insekter generer. Må ikke anvendes på planter.
Hvornår: Når insekterne ses, samt forebyggende. Virker øjeblikkeligt og 

Hvordan: Tanaco RTU Xtra anvendes i håndsprøjte.

.Flyvende insekter:

Krybende og kravlende insekter: Produktet anvendes som 

revner og sprækker, langs lister og paneler eller der hvor insekterne 
opholder sig. 
Dosering: Der sprøjtes i et jævnt lag, således at insekter og området hvor 
insekterne færdes bliver vådt. Tanaco RTU Xtra kan også anvendes efter 
spærrebæltemetoden. Der behandles i et bredt bælte på ca. 10 cm. 
omkring det område der ønskes sikret mod udefrakommende kravlende 

rengøres i det bælte hvor der er sprøjtet.
Rækkeevne:
Lav en lille testbehandling på et mindre område, hvis der er tale om sarte 
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