INSEKTMIDDEL
Må kun anvendes indendørs til erhvervsmæssig
bekæmpelse af myrebo og hvepsebo, inkl. Gulbenet
Asiatisk gedehamsebo (Vespa velutina).
g hv
My

re- o

ep se
bo

FØRSTEHJÆLP
Første forgiftningssymptomer: Ildebefindende, kvalme, sved, spytflod, diarré, åndedrætsbesvær,
små pupiller og muskeltrækninger.
Ved forgiftning: Tilkald straks læge og oplys, at midlet indeholder et cholinesterasehæmmende
stof, hvor atropin kan benyttes som modgift.

Produktet er holdbart til 2 år efter produktionsdatoen.
Produktionsdato/batchnummer er påført emballagen.
Deklaration:
Insektmiddel BPR-reg. nr. 18-577.
Aktivstof og biocidholdigt produkt er
godkendt efter biocidforordningen
(Forordning (EU) nr. 528/2012).
Præparattype: pudder
Aktivstof: Bendiokarb (teknisk) 12,9 g/kg
(1.289 % w/w)
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ADVARSEL
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)
Undgå udledning til miljøet.
Udslip opsamles.
Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og åndedrætsværn ved brug
af produktet.
Vask huden grundigt efter brug.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes indendørs til erhvervsmæssig bekæmpelse af myrebo og hvepsebo,
inkl. Gulbenet Asiatisk gedehamsebo (Vespa velutina).
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.
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Ved forgiftning: Tilkald straks læge og oplys, at
midlet indeholder et cholinesterasehæmmende
stof, hvor atropin kan benyttes som modgift.
Anvendelsesområde:
Ficam® D anvendes til indendørs bekæmpelse af
hvepse og hvepsebo. Det anbefales, at der afdækkes med et uigennemtrængeligt materiale, så spild
kan opsamles.
Anvendes også til bekæmpelse af myrer ved, i og
omkring myrebo, samt er særligt velegnet til bekæmpelse omkring elektrisk udstyr, i hulrum, servicekanaler og andre ikke fremkommelige steder.
BRUGSANVISNING:
Ficam® D er et klar-til-brug pulver.
Ficam® D anbefales til svært tilgængelige områder
som f.eks. hulrum under taget og rørkanaler, hvor
sprøjtning er upraktisk, samt omkring elektriske
installationer, hvor sprøjtning er uønsket.

Udbring ikke Ficam® D med en rotorblæser.
Ved bekæmpelse af hvepse anvendes udelukkende
manuel og/eller elektrisk udbringningsudstyr.

Bekæmpelse af hvepsebo indendørs
Ficam® D anvendes til bekæmpelse af indendørs hvepsebo,
hvor området omkring boet beskyttes ved overdækning.

Personlig beskyttelse:

Dosering - hvepsebo:
20-60 g pr. hvepsebo afhængig af boets størrelse. Ficam® D
kan anvendes max 11 gange pr. år.

Ved håndtering:
Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker
(nitrilgummi 0,40 mm) samt åndedrætsværn (beskyttelsesfaktor 20)
Ved applicering:
Bær kemisk resistent beskyttelsestøj (minimum
type 4, EN 14605), beskyttelseshandsker (nitrilgummi 0,40 mm) samt åndedrætsværn (beskyttelsesfaktor 20).
Opbevaring:
Opbevares tørt og køligt på et velventileret sted.
Opbevares i originalemballagen.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Affald:
Alle rester, samt forurenet bo, bortskaffes som
farligt affald.

Ficam® D anvendes indendørs i huse, boliger, hospitaler, lagre, fabrikker, museer, militære anlæg,
transportmidler, fartøjer og flyvemaskiner.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Applicering:
Udbringningen kan ske med strødåse, pulverudbringere eller lignende.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan
bortskaffes med dagrenovation.
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Ficam® D påføres i området omkring indgangen og/eller
direkte i indgangen til boet. Der kan laves et hul i boets vægge og Ficam® D indblæses i boet gennem hullet. Ficam® D
ophidser ikke i sig selv hvepsene, men der skal tages forholdsregler idet bekæmperens tilstedeværelse ved boet kan
ophidse hvepsene.
Forholdsregler:
Overfladerne omkring boet beskyttes, så spild kan opsamles
f.eks. ved hjælp af en plastikdug eller lignende og bortskaffes
når bekæmpelsen er afsluttet.

Bekæmpelse af myrebo indendørs - Anvendes til punktbehandling.
Ficam® D er særligt velegnet til applikation i og omkring elektrisk udstyr, indersiden af hulrum, hulrum og serviceventiler.
Ficam® D påføres direkte i revner og hulrum.
Området skal lukkes/forsegles efter påføring.
Dosering - myrebo:
10-20 g pr. kvadratmeter direkte i indgangen eller omkring
myreboet. Ficam® D kan anvendes max 11 gange pr. år.
Forholdsregler:
Må kun anvendes i områder der er utilgængelige for børn og
husdyr.
Området må ikke betrædes af uvedkommende imens udbringning af Ficam® D foregår.
Anvend ikke Ficam® D hvis fødevarer, foderstoffer eller vand
kan forurenes.

Undgå at forurene overflader der rengøres med vand. Disse
overflader skal beskyttes med et ikke-igennemtrængeligt
materiale som f.eks. plastik eller lignende.
Det skal forhindres, at bier der søger føde får adgang til boet
der bekæmpes, f.eks. ved at blokere indgangen med tape eller
med en pose. Efter endt behandling fjernes boet, hvis det er
muligt, og bortskaffes - se affald.
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FØRSTEHJÆLP
Første forgiftningssymptomer: Ildebefindende,
kvalme, sved, spytflod, diarré, åndedrætsbesvær,
små pupiller og muskeltrækninger.

