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Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Brandfarlig væske og damp (H226). 
Farlig ved indtagelse (H302). 
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304). 
Forårsager alvorlig øjenskade (H318). 
Farlig ved indånding (H332). 
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335). 
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). 
Undgå indånding af damp/spray (P261). 
Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280). 
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270). 
Undgå udledning til miljøet (P273).
Udslip opsamles (P391).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. 
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre, opbevaringsrum i skibe og 
lastbiler samt transport- og procesanlæg for korn. 
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen 
nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der 
har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra 
gårdspladser og veje (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning 
forbudt (P210).
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en 
læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331). 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning 
(P305+P351+P338). 
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at 
vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen (P304+P340). 
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352).
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P310).

BRUGSANVISNING
Anvendelsesområde 
K-Obiol® EC 25 er et flydende insektmiddel til bekæmpelse af kornskadedyr 
bl.a. kornsnudebiller og rismelbiller.
K-Obiol® EC 25 er kendetegnet ved en hurtig knockdown og kontrollerende 
effekt overfor kornskadedyr. Virkningen indtræffer, når insekterne kommer 

i kontakt med den behandlede overflade. Langtidsvirkningen af behandlingen er afhængig af hvor rene de behandlede 
overflader er. Effekten er meget variabel på porøse overflader som umalet træ og beton.

Virkemåde
Deltamethrin er et insekticid, der tilhører den kemiske gruppe pyrethroider. Deltamethrin har effekt på insekternes 
nervesystem og medfører lammelse ved at blokere for natriumkanalerne i insekternes nerveceller (’Sodium-Channel 
Modulator’). 

Dosering
Grov overflade: 30 ml K-Obiol® EC 25 opløses i 5 ltr vand.
 5 ltr opløsning rækker til 50 m2 overflade. (15 mg deltamethrin per m2)
Jævn overflade: 60 ml K-Obiol® EC 25 opløses i 5 ltr vand
 5 ltr opløsning rækker til 100 m2 overflade.(15 mg deltamethrin per m2)

For at opnå maksimal effekt, bør behandlingen ske på rengjorte overflader. På glatte, ikke-absorberende overflader er 
midlet effektivt i 16 uger. Midlets effekt kan være variabel på porøse overflader som beton og umalet træ. Porøse 
overflader skal genbehandles efter 6 uger, hvis produktet bruges mod kornsnudebiller. På beton kan det være nødvendigt 
at genbehandle med kortere intervaller. Mod rismelbiller skal der genbehandles efter 4 uger.

Antal behandlinger: Én gang pr. år. 

K-Obiol® EC 25 fortyndes med vand og udbringes med egnet udstyr fx rygsprøjte, som lever op til de standarder og 
specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten.

Værnemidler
Ved opblanding og udsprøjtning anvendes ansigtsskærm, nitril-gummihandsker, overtræksbukser og støvler samt 
filtrerende åndedrætsværn - halvmaske med filtertype A2/P2.

Resistensdannelse
Deltamethrin tilhører pyrethroiderne (IRAC gruppe 3 'Sodium Channel Modulators’), som vurderes at have en risiko for 
udvikling af resistens. Gentagne behandlinger med pyrethroider med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling 
af resistens.

Rengøring af sprøjteudstyr
K-Obiol® EC 25 er blandbart med vand. Sprøjteudstyr og værktøj skylles 3 gange med vand. Skyllevandet hældes op 
i sprøjtevæsken. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til 
udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.

Bortskaffelse af rester og tom emballage. 
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. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevand hældes op i sprøjtevæsken. 
Emballagen må ikke genbruges.

Produktansvar
Bayer A/S fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke 
forskriftmæssig brug eller opbevaring af produktet. 

Deklaration
Insektmiddel nr. 18-541
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 
1107/2009
Indeholder:
Deltamethrin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 g/l (2,7% w/w)
Pironyl butoxid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 g/L (23,9% w/w)
Opløsningmiddel  . . . . . . . . . . naphtha (petroleums destillat).

Netto:

INSEKTMIDDEL

Forebygger angreb af kornskadedyr

Hurtigtvirkende

FARE

Produktionsdato er påtrykt emballagen: Produktet er ved korrekt 

opbevaring holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. 

Batch nr. påtrykt emballagen. 

Opbevares tørt, køligt og frostfrit

Insektmiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af 
kornskadedyr i tomme kornlagre, 
opbevaringsrum i skibe og lastbiler samt 
transport- og procesanlæg for korn.

Gældende fra den 26. november 2015:
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun 
købes af professionelle og anvendes 
erhvervsmæssigt og kræver gyldig 
autorisation.

UFI: K270-P0CK-R00K-2VUP

Netto: 1 Liter
Midlet er et emulgerbart koncentrat.
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