Før behandling af sarte materialer test på
et ikke synligt område. For at opnå bedst
mulig udnyttelse af giften, sprøjtes der i
mindst 4 sek. pr. 30 m3 rum svarende til
10 g aerosol pr. 30 m3.

FARE
Yderst brandfarlig aerosol (H222). Beholder under tryk.
Kan sprænges ved opvarmning (H229).
Forårsager hudirritation (H315). Kan forårsage sløvhed
eller svimmelhed (H336). Meget giftig med langvarige
virkninger for vandlevende organismer (H410).

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering. Tom emballage og
rester skal afleveres til den kommunale
affaldsordning for farligt affald.

Undgå indånding af spray. Undgå udledning til miljøet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler
for arbejde med bekæmpelsesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige
sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets
informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede
forskrifter kan medføre straf:

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for
temperaturer over 50°C/122°F.

ES

YST
OMR

• Må kun anvendes mod flyvende og kravlende
insekter ved stor insektplage indendørs i
beboelse.
• Produktet må ved rumsprøjtning ikke
benyttes i rum, der rengøres ved brug af
vand.

DEKLARATION
Insektmiddel nr.: 179-139
Omfattet af bekendtgørelsen om
bekæmpelsesmidler.

• Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end
de i brugsanvisningen nævnte.
• Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse,
væksthuse og lignende.
• Opbevares under lås og utilgængeligt
for børn.
• Må ikke opbevares sammen med
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
• Levnedsmidler og foder må ikke
forurenes.
• Må ikke tømmes i kloakafløb.

Produktidentifikatorer:
Carbonhydrider, C7, n-alkaner,
isoalkaner, cycloalkener.
Carbonhydrider, C6, isoalkaner,
<5% hexan.

Dræber fluer, myg, hvepse og
andre flyvende og kravlende
insekter.

• Holdes væk fra varme, varme overflader,
gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Analyse:
Pyrethin 0,25 % w/w
(1,55 g/L) ved 20°C
Permethrin 0,20 % w/w
(1,24 g/L) ved 20°C
Piperonylbutoxid1,1 % w/w
(6,82 g/L) ved 20°C
Indeholder parfume samt
permethrin.
Kan udløse allergisk reaktion.
Præparattype: Aerosol
Indhold:

400 mL

Produktionsnr.: Se bund
Udløbsdato: Se bund

• Må ikke punkteres eller brændes,
heller ikke efter brug.
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• Spray ikke mod åben ild eller andre
antændelseskilder.

Godkendelsesindehaver:

TANACO

Insektmiddel
Må kun anvendes
mod flyvende og
kravlende insekter
ved stor insektplage
indendørs i
beboelse.
2996-8

FØRSTEHJÆLP:
VED INDÅNDING: Flyt personen til
et sted med frisk luft og sørg for, at
vejrtrækningen lettes. Ved kontakt med huden,
vask med rigeligt vand. Hvis produktet kommer i
øjnene skylles straks med rigeligt vand. Hvis der er
brug for lægehjælp, medbring da beholderen
eller etiketten.
BRUGSANVISNING:
Tanaco Flue Stop mod fluer og andre flyvende
insekter:
Hold dåsen lodret eller skråt opad. Tryk på
knappen og sprøjt i alle retninger, således at
sprøjtetågen fordeler sig jævnt i hele rummet.
Døre og vinduer holdes lukkede under sprøjtningen og indtil 30 minutter efter. Ved bekæmpelse af hvepse, sprøjtes produktet direkte op i boets
flyvehul. Akvarier tildækkes og evt. pumpe slukkes.
Stuefugle og andre dyr fjernes inden sprøjtning.
Tanaco FlueStop mod kravlende insekter:
Sprøjt direkte på insekterne og deres skjul/ opholdssteder.
Sprøjten holdes i en afstand af ca. 30 cm fra
overfladen, der skal behandles. Der fordeles et jævnt
lag på de steder, der ønskes behandlet.

