
Goliath® Gel

5 x 4 x 35 g

Insektmiddel. Må kun anvendes som insektmiddel til 
bekæmpelse af kakerlakker.

® = Reg. varemærke for BASF xxxx DK 1044

Brugsanvisning
Goliath gel er eff ektiv mod Tyske 
kakerlakker(Blattella germanica), 
Orientalske kakerlakker (Blatta orientalis) 
og Amerikanske kakerlakker (Periplaneta 
americana).
Goliath Gel udlægges som små dråber 
i hele det område hvor kakerlakkerne 
befinder sig. Midlet udlægges på steder, 
der er mørke og ude af syne, såsom revner, 
sprækker, bag skabe og hylder, under 
køkkenredskaber, elektriske kontrolbokse 
osv.

Udlæg ikke Goliath Gel steder hvor det 
kan blive skyllet væk af vand eller hvor der 
foretages regelmæssig rengøring. Sprøjt 
ikke andre insektmidler på eller omkring 
Goliath Gel og udlæg ikke midlet på steder, 
der fornyelig er blevet behandlet med et 
andet insektmiddel, da dette kan afskrække 
kakerlakkerne fra at spise midlet.

Kakerlakkerne vil typisk dø i løbet af få timer 
efter indtagelse af en enkelt dosis Goliath 
Gel. På områder med voldsomme angreb 
vil man normalt kunne se døde kakerlakker 
indenfor 24 timer efter behandling. 
Behandlede områder bør inspiceres efter 
1 – 2 uger. I tilfælde af voldsomme angreb 
kan det kræve en ekstra behandling.

FORSIGTIG

Skadelig for vandlevende organismer, med 
langvarige virkninger (H412).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler 
for arbejde med bekæmpelsesmidler. 
Læs nærmere i det eventuelt 
lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i 
Arbejdstilsynets informationsmateriale om 
bekæmpelsesmidler. 
Undgå udledning til miljøet 
Vask huden efter arbejdet. 
Overtrædelse af nedenstående særligt 
fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af 
kakerlakker. 
Hylder, borde og vandrette fl ader, hvor 
fødevarer skal ligge eller opbevares må 
ikke behandles og skal efter behandling 
omhyggeligt renses for eventuelle stænk 
og spild.

Dosering:
I tilfælde af voldsomme angreb og på 
områder der er særlige beskidte eller 
hvor alternative fødemuligheder ikke kan 
udelukkes, anvendes den høje dosis.

Normal dosis
Tyske kakerlakker (Blattella germanica):
Der udlægges 0,03 g pr. m2

Orientalske og Amerikanske kakerlakker:
Der udlægges 2 x 0,03 g pr. m2

Høj dosis
Tyske kakerlakker (Blattella germanica):
Der udlægges 2 x 0,03 g pr. m2

Orientalske og Amerikanske kakerlakker: 
Der udlægges 3 x 0,03 g pr. m2

Førstehjælpsforanstaltninger
Forurenet tøj fjernes.
Efter indånding: 
Ro, frisk luft
Ved hudkontakt: 
Vask grundigt med vand og sæbe.
Ved kontakt med øjnene: 
Skyl grundigt i mindst 15 minutter under 
rindende vand med åbne øjne.
Ved indtagelse: 
Skyl straks munden og drik rigelige 
mængder vand, fremkald opkastning. Søg 
lægehjælp.

Indholdet/beholderen bortskaff es i 
overensstemmelse med kommunale regler 
for affaldshåndtering.” 
Tom emballage og rester skal afl everes til 
den kommunale affaldsordning for farligt 
affald. 

Godkendelsesindehaver
BASF A/S
Ved Stadsgraven 15 – DK-2300 København S
Tlf.: 3266 0700 
www.agro.basf.dk

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere 
og ikke i højere doseringer end de i 
brugsanvisningen nævnte.
Må ikke tømmes i kloakafl øb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares med fodevarer, 
drikkevarer og foderstoffer.

Analyse: Midlet er et Gel.
0,5 mg/g fi pronil. (w/w 0,05%)

Insektmiddel nr.: 19 –154
Omfattet af bekendtgørelsen om 
bekæmpelsesmidler.

Nødstilfælde:
Giftlinjen, tlf.: +45 82121212
BASF Vagt tlf.: +49 180 2273-112

Fabr.nr./fabr.dato: Se emballagen.
Lagringstid: Mindst 36 mdr. fra fabrikationsdato.
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