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BRUGSANVISNING
Må kun anvendes som insektmiddel mod kakerlakker i revner og sprækker 
eller som spotbehandling og mod sølvfisk og skægget sølvkræ som 
spotbehandling. Må kun anvendes indendørs og kun af professionelle 
skadedyrsbekæmpere.  

• Kun til professionel brug.
• Overhold brugsanvisningen. 
• Udsæt ikke lokkemad for sollys eller varme (som fx radiator). 
• Før behandlingen skal du fjerne alle naturlige fødekilder fra det angreb-

ne område for at fremme indtagelsen af gelen.
• Påfør produktet i områder, hvor der ikke bliver vådt eller sker ud-

vaskning af regn og ikke i eller omkring afløb.
• Placer kun lokkemadstationer i områder, der er utilgængelige for 

spædbørn, børn, kæledyr og ikke-måldyr.
• Må ikke påføres steder, hvor fødevarer/foder, redskaber eller overflader 

til fødevareforarbejdning kan komme i kontakt med/blive forurenet af 
produktet.

• Brug værnemidler for at undgå kontakt med hud og øjne.

Advion®Cockroach Gel bekæmper kakerlakker, herunder:
• Amerikansk kakerlak (Periplaneta americana): Voksne og nymfer
• Tysk kakerlak (Blattella germanica): Voksne og nymfer
• Orientalsk kakerlak (Blatta orientalis): Voksne og nymfer
Anvendelsesområde: Kun til brug indendørs som revne-, sprække- og 
pletbehandling og kun i og omkring boliger, industrifaciliteter, kontorer, 
lagerbygninger, storkøkkener, hospitaler, skoler, plejehjem, hoteller, 
busser, tog, fly, detailhandel og kommercielle virksomheder.
Metode: Påføring af lokkemad. Lokkemadsstation eller pletpåføring 
(overflader, revner og sprækker).
Gelen påføres med en applikator, der kan forsynes med forskellige 
dyser til påføring af pletter eller perler i forskellige størrelser. Påføring i 
fødevare- eller foderområder hos virksomheder, der håndterer fødevarer 
og foder, må kun ske i revner og sprækker.

Advion®Cockroach Gel bekæmper sølvkræ, herunder:
• Almindelig sølvkræ (Lepisma saccharina): Voksne og umodne
• Skægget sølvkræ (Ctenolepisma longicaudata): Voksne og umodne
Anvendelsesområde: Indendørs (Kun overflade)
Metode: Påføring af lokkemad. Dråber af gel, kun på overflade

PÅFØRINGSRATE OG HYPPIGHED
Påføringsrate: 0,2-0,5 g/m², maksimalt 11 påføringer/år.
Bemærk:
En dråbestørrelse på 5 mm i diameter vejer cirka 0,1 g.
En dråbestørrelse på 10 mm i diameter vejer cirka 0,5 g.
En tynd dråbe, 5 cm lang og 3 mm bred, vejer cirka 0,35 g.

Kakerlakker: Påfør minimum 2 pletter gel pr. m². Et øget antal gelpletter 
(op til 5 pr. m²) kan være påkrævet under forhold med stor forekomst af 
kakerlakker, ekstremt snavsede forhold, eller hvor orientalske og ameri-
kanske kakerlakker dominerer. Typisk skal lokkemadsstationer efterses 
hver 7.-14. dag for forbrug og for evt. genopfyldning om nødvendigt.
Sølvkræ: Påfør mellem 0,2 g (2 pletter, 5 mm i diameter) og op til 0,5 
g (5 pletter, 5 mm i diameter, eller 1 plet, 10 mm i diameter) gel pr. m², 
eller påfør en enkelt tynd gelperle op til 5 cm lang pr. m². Øg mængden 
i påføringerne op til 0,5 g/m² afhængigt af angrebets sværhedsgrad og 
den aktuelle art. Ved brug i lokkemadsstationer: Kom gel i lokkemads-
stationens kammer, det giver et minimum på 0,2 g og op til 0,5 g gel 
m². Øg mængden i påføringerne op til 0,5 g/m² afhængigt af angrebets 
sværhedsgrad. Typisk skal lokkemadstationer efterses hver 7.-14. dag for 
forbrug og for evt. genopfyldning om nødvendigt.

RISIKOREDUCERENDE FORANSTALTNINGER: Påfør højst produktet én 
gang om måneden og ikke mere end 11 gange om året for at begrænse 
miljøforureningen.          
OPLYSNINGER OM MULIGE DIREKTE/INDIREKTE VIRKNINGER, VEJLEDNING I 
FØRSTEHJÆLP OG NØDFORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF MILJØET:
Førstehjælp:                
Indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft, og sørg for, at vejr-
trækningen lettes. Søg straks læge, hvis der opstår symptomer, og/eller 
der er blevet inhaleret store mængder.                
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og sko. Vask forurenet hud med sæbe og 
vand. Kontakt GIFTLINIEN, hvis symptomer varer ved.                
Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand, og løft lejlighedsvis de øvre 
og nedre øjenlåg. Kontrollér og fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette 
kan gøres nemt. Fortsæt med at skylle med lunkent vand i mindst 10 
minutter. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation eller synsnedsættelse.                
Indtagelse: Skyl munden med vand. Kontakt GIFTLINIEN. Søg straks 
læge, hvis der opstår symptomer, og/eller der er indtaget store mængder.                 
I tilfælde af mistet bevidsthed: Placér den berørte i stabilt sideleje, og 
søg lægehjælp omgående. Giv ikke væske, og fremkald ikke opkastning.                
Sørg for, at beholderen eller etiketten er tilgængelig.

RESISTENS: Brug kombinerede metoder til skadedyrsbekæmpelse som 
fx kombinationen af kemiske og fysiske bekæmpelsesmetoder og andre 
foranstaltninger under hensyntagen til lokale forhold (klimatiske forhold, 
målarter, anvendelsesbetingelser osv.). Skift mellem produkter, der 
indeholder aktivstoffer med en anden virkemåde (for at fjerne resistente 
individer fra populationen). Brug ikke produktet i områder, hvor der er 
mistanke om eller påvist resistens over for det eller de aktive stoffer, der 
er i dette produkt. Giv registreringsindehaveren besked, hvis behandlingen 
er ineffektiv.

SPILD
Tør spildt eller overskydende produkt op med køkkenrulle ved afslutningen 
af behandlingen og bortskaf brugt køkkenrulle korrekt. Rengør spidserne efter 
hver behandling med køkkenrulle og bortskaf brugt køkkenrulle korrekt. 
Brugt køkkenrulle kan bortskaffes med dagrenovationen.

BORTSKAFFELSE
Rester og emballage bortskaffes som farligt affald (P501).
Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering 
af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ, og forhør dig hos 
kommunen, hvis du er i tvivl.

Rengør de fyldte patrontør og lokkemadstationer mellem påføringerne 
med køkkenrulle, og bortskaf brugt køkkenrulle korrekt. Genfyld eller 
genbrug ikke dispenseren til lokkemaden – tomme dispensere skal 
bortskaffes på en sikker måde og er brugerens/ejerens ansvar. Udled 
ikke det ubrugte produkt på jorden, i vandløb, i rør (vask, toiletter ...) eller 
i afløbet. Bortskaf ubrugt produkt, dets emballage og alt andet affald 
(lokkemadsstationer) i overensstemmelse med de lokale regler.                

LAGRING 
Beskyttes mod lys. Beskyttes mod frost.

Holdbarhed: 3 år   

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk
Registrerede varemærker
Syngenta Group Company: Advion®

INSEKTMIDDEL
Må kun anvendes som insektmiddel mod kakerlakker i revner og sprækker eller som spotbehandling og mod sølvfisk og skægget sølvkræ som 
spotbehandling. 
Må kun anvendes indendørs og kun af professionelle skadedyrsbekæmpere. 
Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Nettoindhold: 4 x 30 g
Insektmiddel BPR-reg. nr. 1-258. Aktivstof indoxacarb og biocidholdigt 
produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).
PR Nr. 4426173
Indeholder indoxacarb. Kan udløse allergisk reaktion.
Indeholder: Indoxacarb (enantiomerisk reaktionsblanding S:R 75:25) 
1,28 % w/w (14,29 g/L), der svarer til 0,6 % w/w (6,7 g/L) aktiv 
indoxacarb isomer.

Præparattype: Gel
Batch nr.: Se emballagen. 
Produktionsdato: Se emballagen. 
Udløbsdato: 3 år efter produktionsdato.
Godkendelsesindehaver: Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 København S Denmark Tel: +45 32 87 11 00

FORSIGTIG 
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).
Undgå udledning til miljøet (P273).
Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet. 
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan 
medføre straf:
Må kun anvendes som insektmiddel mod kakerlakker i revner 
og sprækker eller som spotbehandling og mod sølvfisk og 
skægget sølvkræ som spotbehandling. Må kun anvendes 
indendørs og kun af professionelle skadedyrsbekæmpere.             
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere 
doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.             
På grund af en risiko for forgiftning ved indtagelse, må 
produktet ikke anvendes i områder hvor børn, husdyr samt 
vilde dyr kan få adgang.              
Må ikke bruges i eller omkring afløb.             
Må ikke tømmes i kloakafløb.              
Tør overskydende og spildt gel op med tør klud, der bortskaffes 
med dagrenovationen.              
Må ikke bruges på områder, der rengøres med vand, da det 
vil fjerne gelen.             
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.   

FØRSTEHJÆLP: Indånding: Flyt personen til et sted med frisk 
luft, og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Søg straks læge, hvis der 
opstår symptomer, og/eller der er blevet inhaleret store mængder. 
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og sko. Vask forurenet hud med 
sæbe og vand. Kontakt GIFTLINIEN, hvis symptomer varer ved. 
Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand, og løft lejlighedsvis 
de øvre og nedre øjenlåg. Kontrollér og fjern eventuelle kontaktlinser, 
hvis dettekan gøres nemt. Fortsæt med at skylle med lunkent vand 
i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation eller 
synsnedsættelse. Indtagelse: Skyl munden med vand. Kontakt 
GIFTLINIEN. Søg straks læge, hvis der opstår symptomer, og/eller 
der er indtaget store mængder. I tilfælde af mistet bevidsthed: 
Placér den berørte i stabilt sideleje, og søg lægehjælp omgående. 
Giv ikke væske, og fremkald ikke opkastning. Sørg for, at beholderen 
eller etiketten er tilgængelig.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12




