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300 mL 
Klar til brug

Effektiv 
skumspray

Nem at 
anvende
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omgående
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FARE
Yderst brandfarlig aerosol (H222).
Beholder under tryk. Kan sprænges 
ved opvarmning (H229). Giftig for 
vandlevende organismer, med lang-
varige virkninger. (H411). Undgå ud-
ledning til miljøet. Udslip opsamles. 
Vask huden efter arbejdet. 
Overtrædelse af nedenstående sær-
ligt fremhævede forskrifter kan med-
føre straf: Må kun anvendes som 
insektmiddel direkte mod hvep-
sebo, der udgør en umiddelbar fare 
for mennesker. Må ikke anvendes 
mod andre skadevoldere og ikke i 
højere doseringer end de i brugsan-
visningen nævnte. Må ikke tømmes 
i kloakafløb. Holdes væk fra varme, 
varme overflader, gnister, åben ild 
og andre antændelseskilder. Spray 
ikke mod åben ild eller andre an-
tændelseskilder. Levnedsmidler og 
foder må ikke forurenes. Opbeva-
res utilgængeligt for børn. Må ikke 
opbevares sammen med fødevarer, 
drikkevarer og foderstoffer. Rygning 
forbudt. 

Førstehjælp: Kommer midlet i øj-
nene skylles grundigt med vand.
Hvis der er brug for lægehjælp, med-
bring da beholderen eller etiketten.

Deklaration
Insektmiddel - reg. nr. 364-30. Omfattet af bekendtgørelsen om 
bekæmpelsesmidler.
Aktivstof: 0,21% w/w (2 g/L) pyrethriner.  
(udtræk fra krysantemum blomsten)
Præparattype: Aerosol 
Indeholder parfumen limonene (1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-
cyclohexene). Kan udløse allergisk reaktion.
Holdbar 5 år efter produktionsdato. Produktionsdato og batchnr. 
er påtrykt emballagen. 
Nettoindhold: 0,3L klar til brug
Godkendelsesindehaver: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 
D-31860 Emmerthal, Tyskland

HvepseFri er en effektiv skumspray baseret på pyret-
hrum, som udtrækkes fra krysantemum blomsten.  
HvepseFri bekæmper hvepsene og lukker samtidig hullet 
i boet. Derved hindres hvepsene i at flyve ud og angribe 
brugeren.
Anvendelse og virkning 
Ryst grundigt før brug. Flasken holdes lodret under 
brug. Bekæmpelse af hvepse bør ske i de mørke timer, 
når hvepsene er hjemme i boet og er i ro, pga. den lave  
nattetemperatur. Sprøjt 10-15 sekunder ind i 
indflyvningshullet eller til boet er fyldt. 
Skummet skal virke i 1 døgn efter udsprøjtning. I sjældne 
tilfælde er der to indflyvningshuller i boet, hvilket man bør 
undersøge inden behandling.
Hvepsebo under jorden kan være store og kræve genbe-
handling. Ligeså genbehandles, hvis hvepse undtagelsesvis 
graver sig gennem skummet og laver nyt hul.
Praktiske oplysninger:
Hvepse er i mange situationer nyttedyr, der kun bør be-
kæmpes, når de direkte udgør en alvorlig gene. 
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med 
kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal 
afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. 
Tomme hvepsebo og rester heraf indeholdende insektmid-
del opsamles og bortskaffes med dagrenovation.
Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. 
Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, 
som overstiger 50°C.

Bekæmper effektivt hvepsene 
og lukker samtidig hullet i boet.

HvepseFri

Insektmiddel 
Må kun anvendes som insektmiddel direkte mod hvep-
sebo, der udgør en umiddelbar fare for mennesker
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