
Trinol Fosforbrinte insektmiddel

10 ‐ 20◦C 20 ‐ 30◦C
Tid Tid

(døgn) (døgn)
Savtakket Kornbille Oryzaephilus surinamensis 3 3
Kastaniebrun Rismelbille Tribolium castaneum 5 4
Rustfarvet kornbille Cryptolestes ferrugineus 8 5
‐ Cryptolestes pusilus 5 4
Jordnøddebille Oryzaephilus mercator 5 4
Bønnebille Acanthoscelides obtecus 8 5

Corcyra cehalonica 8 5
Tofarvet frømøl Plodia interpunctella 8 5
Australsk tyvbille Ptinus tectus Boield 8 5
Kornkapucier Rhyzopertha dominica 8 5
Fransk kornmøl Sitotroga cerealella 8 5
Rismelbille Tribolium confusum 8 5
Melmøl Ephestia kuehniella Zell 10 5
Dadelmøl Cadra cautella 10 5
Kakaomøl Ephestia elutella 10 5
‐ Caryedon serrantus 10 8
Khabrabille Trigoderma granarium 8
Majssnudebille Sitrophilus zeamais Motsch 14 12
Rissnudebille Sitrophilus oryzae 14 12
Kornsnudebille Sitrophilus granarius 14 12
Tobaksbille Lasioderma serricorne 5 5

Art

14

Insektmiddel: Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter på lagre med opbevaring af korn, tørret frugt, tørrede grøntsager, oliefrø og tørrede bælgfrugter. Må ikke anvendes 
i nødder, kartofl er og tørrede ærter. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

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). Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Livsfarlig 
ved indånding (H330). Meget giftig for vandlevende organismer (H400). Udvikler giftig 
gas ved kontakt med vand (EUH 029). Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre 
(EUH 032). 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). 
Beskyttes mod fugt (P232). Undgå udledning til miljøet (P273). Brug tørt sand eller 
ABC-slukningspulver, og først derefter CO2 ved brandslukning. Brug ikke vand (P370 
+ P378).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for 
plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Dette indebærer bl.a., at der under arbejdet skal bæres luftforsynet åndedrætsværn 
med den højeste beskyttelsesfaktor (på 0,05), overtræksdragt samt egnede gummi- 
eller plastikhandsker.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter på lagre med opbevaring af 
korn, tørret frugt, tørrede grøntsager, oliefrø og tørrede bælgfrugter. Må ikke 
anvendes i nødder, kartofl er og tørrede ærter. Må ikke anvendes mod andre 
skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. 
Må kun anvendes af personer, der af Miljøstyrelsen har fået særlig tilladelse 
hertil. Må kun anvendes af personer, der har bevis for at have gennemgået 
et giftkursus i bekæmpelse af kornskadedyr i korn, frø og mel med fosforbrin-
teudviklende 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. Afspærringen af det gassede område/den gassede bygning eller andre 
lagerfaciliteter skal ske i henhold til reglerne i bekendtgørelse om gasning i 
forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. For Trinol fosforbrinte insektmiddel 
skal der oprettes en 5 m bred sikkerhedszone rundt om behandlede lagerfa-
ciliteter. Lokalerne må først frigives efter gasningen, når koncentrationen af 
fosforbrinte er nået ned under 0,01 ppm. Efter arbejdet skal lederen indsamle 
de udleverede beholdere og øvrige redskaber samt eventuelle rester. Hæld al-
drig vand på eller i produktet. Tom emballage skal nedsænkes i en udendørs 
stående beholder med rigeligt vand. Beholdere opbevares tørt, tæt tillukket 
og køligt i et godt ventileret rum adskilt fra syrer og vand. Opbevares i et 
afl åst rum, hvortil kun indehaveren af førnævnte bevis har nøglen. Opbevares 
utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, 
drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen (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). 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 fl ere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis 
dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller 
læge (P305+P351+P338+P310). SÆRLIG BEHANDLING: Symptomer på phosphin-
forgiftning omfatter svimmelhed og trykken for brystet. Hvis nogle af ovenstående 
symptomer opstår, eller der er mistanke om forgiftning: STANDS ARBEJDET. I TIL-

FÆLDE AF EN ULYKKE, ELLER HVIS DU FØLER DIG UTILPAS, skal du straks søge 
lægehjælp. Flyt den tilskadekomne ud i det fri. Undgå fysiske anstrengelser. Hold 
den tilskadekomne varm. Tilkald STRAKS lægehjælp, og vis vedkommende denne 
skrivelse. Hvis den tilskadekomne holder op med at trække vejret eller viser tegn på 
besvimelse, skal der gives kunstigt åndedræt med ilt og passende mekanisk udstyr, 
såsom iltbeholder og -maske. Benyt ikke genoplivning ved mund til mund-metode.
Lægevejledning: Ingen specifi k modgift er kendt. Behandling af formodet forgiftning 
bør omfatte symptomatisk og roborerende behandling (P321). 
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Vask alle personlige værnemidler efter brug (SP02).

BRUGSANVISNING
Dosering: Rumgasninger: 15-30 g produkt per m3 (hvilket svarer til 5-10 g PH3).
Gasning af korn, tørret frugt, tørrede grøntsager, oliefrø og tørrede bælg-
frugter: 15-30 g produkt per m3 (hvilket svarer til 5-10 g PH3). Produktet må ikke 
anvendes i nødder, kartofl er og tørrede ærter. Den lave dosis gælder gasning i 
tætte  konstruktioner, og den høje dosis gælder i mindre tætte konstruktioner. Opret-
holdelse af en tilstrækkelig gasdosis i mere end 10 døgn kan kun opnås efter meget 
omhyggelig forsegling. Til de oplyste behandlingstider skal der tillægges minimum 
2 døgn til udvikling og fordeling af gassen.Dosering og behandlingstider gælder 
ikke-resistente bestande af insekter. Gasning med for lave doser skal undgås, da det 
øger risikoen for udvikling af resistens mod fosforbrinte.

AFFALDSHÅNDTERING
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for 
affaldshåndtering (P501).  Rester skal afl everes til den kommunale affaldsordning for 
farligt affald. Emballagen må ikke genbruges.

DEKLARATION
Insektmiddel nr.: 730-9

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og 
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indhold:  1 kg = 1660 pellets a 0,6 g 
 Hver pellet udvikler 0,2 g phosphorbrinte 

Analyse:  Aluminiumsfosfi d 560 g/kg (56% w/w)
44% w/w fyldstoffer

Midlet er et gasudviklende produkt.

Godkendelsesindehaver og distributør:

Trinol A/S
Søagervej 9, 9500 Hobro
Telefon 96 32 00 64 - Telefax 96 32 00 63

Fabrikationsnr.:

Produktionsdato: Se andetsteds på beholderen.

Anvendes inden:
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Bekæmpelse af kornskadedyr.


