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ADVARSEL
Meget giftig med langvarige virkninger for
vandlevende organismer (H410).
Udslip opsamles.
Vask huden efter arbejdet.
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Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede
forskrifter kan medføre straf:
ADVARSEL
• Må kun anvendes som insektmiddel til udendørs bekæmpelse af myrer
ved udvanding langs sokler, fliser mm., på overfader der kan opsuge
væsken.
• Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer
end de i brugsanvisningen nævnte.
• Må ikke tømmes i kloakafløb.
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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tra
Hurtigtvirkende
myremiddel.
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INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes
som insektmiddel
til udendørs
bekæmpelse af myrer
ved udvanding langs
sokler, fliser mm.
på overflader, der
kan opsuge væsken.

Indhold: 200 g

Førstehjælp:
Indånding: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.
Hudkontakt: Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med
materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes.
Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
Øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder
vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at
skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp.
Indtagelse: Giv personen rigeligt at drikke og hold vedkommende under opsyn.
Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring denne emballage eller
tilhørende sikkerhedsdatablad.
Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således
at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.
Brugsanvisning:
Tanaco Udvanding mod myrer Xtra er et middel til bekæmpelse af myrer.
Midlet opblandes i vand og vandes ud med vandkande eller sprøjte. Der vandes
direkte på myrerne og på deres bo. Myrerne vil dø efter kontakt med opblandingen.
100 g pulver opblandes i 10 L vand. Omrør efter behov hvis pulveret bundfældes.
er anvendes 10 L pr. m2 således at blandingen gennemvæder hele boet og trænger
godt ned i jorden.
Indholdet og beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering.
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt
affald.

DEKLARATION:
Insektmiddel nr.: 416-9
Omfattet af bekendtgørelsen
om bekæmpelsesmidler.
Aktivt stof:
Permethrin 5 g/kg
(0,5 % w/w ) ved 20°C.
Indeholder permethrin.
Kan udløse allergisk reaktion.
Type: Pulver.
Indhold: 2 poser á 100g.
Opbevaring:
Mørkt, tørt og ved stuetemperatur.
Produktionsnr.:
Se stempel
Udløbsdato:
Se stempel
Godkendelsesindehaver:
Detia Degesh GmbH
Dr. Werner-Freyberg-Strasse 11
D-69514 Laudenbach
Tyskland

Glentevej 11 - DK-6705 Esbjerg Ø
Danmark
Tlf.: +45 75 14 48 00
Fax: +45 75 14 31 84
tanaco@tanaco.com
www.tanaco.com

