FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed
og miljøet i fare (EUH401). Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige
gasser, som kan selvantænde (H260). Livsfarlig ved indtagelse (H300).
Livsfarlig ved hudkontakt (H310). Forårsager hudirritation (H315).
Livsfarlig ved indånding (H330). Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Udvikler giftig gas ved kontakt med vand (EUH 029). Udvikler meget giftig
gas ved kontakt med syre (EUH 032). Meget giftig for vandlevende
organismer (H400). Indånd ikke gas (P260). Vask hænder og ansigt
grundigt efter brug (P264). Der må ikke spises, drikkes eller ryges under
brugen af dette produkt (P270). Bær beskyttelseshandsker/
beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse (P280).
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:
Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold (SPo4). Må kun
anvendes til bekæmpelse af muldvarpe på alle arealer samt til
bekæmpelse af mosegrise på arealer, hvor mosegrisene kan skade
planter, f.eks. landbrugsarealer, skovkulturer, arealer med
grønsagsafgrøder, enge og græsarealer, frugtplantager, arealer med
prydplanter og på græsplæner. Må ikke anvendes mod andre
skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen
nævnte. Må kun anvendes af personer, der har bevis for at have
gennemgået et giftkursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med
fosforbrinteudviklende midler. Medhjælpere arbejder under lederens
opsyn og ansvar. De skal være forsynet med de foreskrevne personlige
værnemidler og skal være nøje instrueret om arbejdets udførelse og den
dermed forbundne risiko. Skal udlægges på en sådan måde, at børn,
husdyr og andre dyr ikke udsættes for forgiftning. Må ikke udlægges
inden for en afstand af 10 m fra bebyggelse. Må ikke udlægges i regnvejr
eller tæt tåge. Efter arbejdet skal lederen indsamle de udleverede
beholdere og øvrige redskaber samt eventuelle rester. Opbevares tørt,
tæt tillukket og køligt i aflåst, dertil egnet rum, hvortil kun indehaveren
af førnævnte bevis har nøglen. Tom emballage skal nedsænkes i en
udendørs stående beholder med rigeligt vand inden den afleveres til
den kommunale modtageordning for farligt affald. Må ikke anvendes
nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand (SPe3). Inden udlægning undersøges, om
der er udgange til vandløb, åbrinker eller lignende. I givet fald skal disse
dækkes til. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med
beholdere, der har indeholdt produktet. (SP1) Må ikke tømmes i
kloakafløb. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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Må kun anvendes til bekæmpelse af muldvarpe på alle arealer samt til
bekæmpelse af mosegrise på arealer, hvor mosegrise kan skade planter,
f. eks. landbrugsarealer, skovkulturer, arealer med grønsagsafgrøder,
enge og græsarealer, frugtplantager, arealer med prydplanter og på
græsplæner. Gældende fra 26. november 2015: Dette
plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
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. Skyl munden (P301+P310+P330).
VED KONTAKT MED HUDEN: Efter kontakt med huden, fjern først
produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand. Ring
omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. (P302+P352+P310+SPo1).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at
vejrtrækningen lettes. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller
læge. (P304+P340+P310). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION
eller læge (P305+P351+P338+P310). Ved vedvarende øjenirritation: Søg
lægehjælp (P337+P313). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold
beholderen tæt lukket (P403+P233). Vask alle personlige værnemidler
efter brug (SP02).

Brugsanvisning
Midlet giver bedst resultat ved jordtemperatur over 5°C. I fri luft
skrues doseringsrøret på den originale aluminiumsbeholder, og
røret lukkes med tætsiddende prop. Af hensyn til risiko for
overtryk i beholderen skal beholderens åbning pege bort fra
mennesker og dyr i nærheden, når proppen tages af.
Bekæmpelse af muldvarpe:
Når hovedgangen er fundet, f.eks. under et muldvarpeskud,
åbnes til gangen med en spids stok. Proppen fjernes fra
doseringsrøret, og 2 - 3 pellets drysses ned i gangen. Undgå at
gangen lukkes med jord. Hullet lukkes f.eks. med en tot græs,
eller papir, evt. en sten, og tætnes med jord, så der ikke trænger
lys ned. Der udlægges pellets for hver 2 - 3 m gangsystem, hvor
der er friske skud.
Bekæmpelse af mosegrise:
For hver 2 - 3 m gangsystem udlægges 2 - 3 pellets i hvert af de
åbne huller eller der åbnes til gangsystemet med en spids stok,
hvis der er for få huller. Huller, hvori der er udlagt pellets, lukkes
på samme måde som for muldvarpe. Åbne huller hvori der ikke
udlægges pellets, lukkes også, så gassen bliver i gangsystemerne.
For effektiv bekæmpelse af begge typer skadedyr anbefales det at
gennemgå de behandlede arealer efter 3 - 10 dage, og foretage
supplerende udlægning, hvor det skønnes nødvendigt.
Affaldshåndtering
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Tom emballage
og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald. Emballagen må ikke genbruges.
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Indhold:
1000 gram = 1660 pellets á 0,6 g
Hver pellet udvikler
0,2 g fosforbrinte.
Analyse:
Aluminiumphosphid 560 g/kg
(56% w/w)
Fyldstoffer 44%
Midlet er et gasudviklende
produkt.
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