
Perma Forte B
Må kun anvendes som insektmiddel mod fl yvende og kravlende insekter på 

begrænsede overfl ader og revner og sprækker i eller omkring bygninger 
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ADVARSEL
Kan være livsfarligt, hvis det indtages 
og kommer i luftvejene. (H304) Kan 
udløse allergisk reaktion. (H317) 
Forårsager hudirritation. 
(H315) Meget giftig med 
langvarige virkninger for 
vandlevende organismer. 
(H410) Gentagen kontakt kan 
give tør eller revnet hud. (EUH 066)
Undgå kontakt med huden. 
Indånd ikke damp/spray. Bær 
beskyttelseshandsker. 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:
Må kun anvendes som insektmiddel 
mod � yvende og kravlende 
insekter på begrænsede 
over� ader og revner 
og sprækker i eller 
omkring bygninger. 
Må kun anvendes til 
erhvervsmæssigt brug. Må 
ikke anvendes mod andre 
skadevoldere og ikke i højere 
doseringer end de i brugsanvisningen 
nævnte. Må ikke anvendes i stalde, 
� erkræhuse, væksthuse og lignende. Må 
ikke tømmes i kloaka� øb. Opbevares 
utilgængeligt for børn. 
Må ikke opbevares sammen med 
fødevarer, drikkevarer og fodersto� er. 
Levnedsmidler og fodersto� er må ikke 
forurenes.

BRUGSANVISNING:
Dosering: 20 ml Trinol PERMA FORTE B pr. m2.
Anvendelse: Trinol PERMA FORTE B anvendes ufor tyndet i en 
forstøversprøjte. Er velegnet til brug i boliger, lagerrum samt 
i tilknytning til korn- og fodersiloer. Midlet virker øje blikkeligt 
dræbende på alle insekter, f.eks. myrer, biller, sølv� sk, hunde- og 
kattelop per, kakerlakker, hvepse og � uer. Midlet er langtidsvir-
kende, varigheden er afhængig af underlagets beska� enhed. 
Ved bekæmpelse af � uer, myg, biller og hvep se: Sprøjt på vin-
duesrammer og -karme, samt de steder, hvor insekter � ndes. 
Mod lopper, kakerlakker, myrer, fårekyllinger og sølv� sk sprøjtes 
grundigt mod deres foretrukne gemmesteder. 

Bemærk: Sprøjt ikke over akvarier og terrarier, da midlet også 
er aktivt over for � sk, fugle og krybdyr. Akvarier tildækkes og 
eventuelt luftpumpe slukkes. Stuefugle � ernes under sprøjt-
ning. Midlet må ikke udsprøjtes på planter og afgrøder. Midlet 
anvendes med forsigtig hed på ubehandlede trægulve, tæpper, 
møbler og andre sarte genstande. Indholdet bortska� es i over-
ensstemmelse med kommunale regler for a� aldshåndtering. 
Indholdet/beholderen bortska� es i overensstemmelse med 
kommunale regler for a� aldshåndtering. (P501) Rester skal af-
leveres til den kommunale a� aldsordning for farligt a� ald. Tom-
me beholdere kan bortska� es med dagrenovation.

DEKLARATION: Insektmiddel – reg. nr. 730-11. 
Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler. Væske.

Analyse: 
Pyrethrin I og Pyrethrin II: 5 g pyrethriner/kg – 0,5% (w/w) 
Permethrin: 15 g permethrin/kg – 1,5% (w/w) 
Kulbrinte C12-C16, isoalkaner, cycliske forbindelser, 
< 2% aromatiske forbindelser; Kulbrinte C11-C13, isoalkaner 
< 2% aromatiske forbindelser.

Godkendelsesindehaver og distributør: 
Trinol A/S, Søagervej 9, 9500 Hobro
Tlf. 96 32 00 64
trinol@trinol.dk   www.trinol.dk

Indhold: 10 liter 

Batch nr: 

Anvendes inden:

FØRSTEHJÆLP 
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Hvis der 
er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Hud: Fjern forurenet tøj, ur og smykker. Vask huden med vand 
og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst 
fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat ir-
ritation.
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ADVARSEL
Kan være livsfarligt, hvis det indtages 
og kommer i luftvejene. (H304) Kan 
udløse allergisk reaktion. (H317) 
Forårsager hudirritation. 
(H315) Meget giftig med 
langvarige virkninger for 
vandlevende organismer. 
(H410) Gentagen kontakt kan 
give tør eller revnet hud. (EUH 066)
Undgå kontakt med huden. 
Indånd ikke damp/spray. Bær 
beskyttelseshandsker. 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:
Må kun anvendes som insektmiddel 
mod � yvende og kravlende 
insekter på begrænsede 
over� ader og revner 
og sprækker i eller 
omkring bygninger. 
Må kun anvendes til 
erhvervsmæssigt brug. Må 
ikke anvendes mod andre 
skadevoldere og ikke i højere 
doseringer end de i brugsanvisningen 
nævnte. Må ikke anvendes i stalde, 
� erkræhuse, væksthuse og lignende. Må 
ikke tømmes i kloaka� øb. Opbevares 
utilgængeligt for børn. 
Må ikke opbevares sammen med 
fødevarer, drikkevarer og fodersto� er. 
Levnedsmidler og fodersto� er må ikke 
forurenes.

BRUGSANVISNING:
Dosering: 20 ml Trinol PERMA FORTE B pr. m2.
Anvendelse: Trinol PERMA FORTE B anvendes ufor tyndet i en 
forstøversprøjte. Er velegnet til brug i boliger, lagerrum samt 
i tilknytning til korn- og fodersiloer. Midlet virker øje blikkeligt 
dræbende på alle insekter, f.eks. myrer, biller, sølv� sk, hunde- og 
kattelop per, kakerlakker, hvepse og � uer. Midlet er langtidsvir-
kende, varigheden er afhængig af underlagets beska� enhed. 
Ved bekæmpelse af � uer, myg, biller og hvep se: Sprøjt på vin-
duesrammer og -karme, samt de steder, hvor insekter � ndes. 
Mod lopper, kakerlakker, myrer, fårekyllinger og sølv� sk sprøjtes 
grundigt mod deres foretrukne gemmesteder. 

Bemærk: Sprøjt ikke over akvarier og terrarier, da midlet også 
er aktivt over for � sk, fugle og krybdyr. Akvarier tildækkes og 
eventuelt luftpumpe slukkes. Stuefugle � ernes under sprøjt-
ning. Midlet må ikke udsprøjtes på planter og afgrøder. Midlet 
anvendes med forsigtig hed på ubehandlede trægulve, tæpper, 
møbler og andre sarte genstande. Indholdet bortska� es i over-
ensstemmelse med kommunale regler for a� aldshåndtering. 
Indholdet/beholderen bortska� es i overensstemmelse med 
kommunale regler for a� aldshåndtering. (P501) Rester skal af-
leveres til den kommunale a� aldsordning for farligt a� ald. Tom-
me beholdere kan bortska� es med dagrenovation.

DEKLARATION: Insektmiddel – reg. nr. 730-11. 
Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler. Væske.

Analyse: 
Pyrethrin I og Pyrethrin II: 5 g pyrethriner/kg – 0,5% (w/w) 
Permethrin: 15 g permethrin/kg – 1,5% (w/w) 
Kulbrinte C12-C16, isoalkaner, cycliske forbindelser, 
< 2% aromatiske forbindelser; Kulbrinte C11-C13, isoalkaner 
< 2% aromatiske forbindelser.

Godkendelsesindehaver og distributør: 
Trinol A/S, Søagervej 9, 9500 Hobro
Tlf. 96 32 00 64
trinol@trinol.dk   www.trinol.dk

Indhold: 5 liter 

Batch nr: 

Anvendes inden:

FØRSTEHJÆLP 
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Hvis der 
er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Hud: Fjern forurenet tøj, ur og smykker. Vask huden med vand 
og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst 
fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat ir-
ritation.
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ADVARSEL
Kan være livsfarligt, hvis det indtages 
og kommer i luftvejene. (H304) Kan 
udløse allergisk reaktion. (H317) 
Forårsager hudirritation. 
(H315) Meget giftig med 
langvarige virkninger for 
vandlevende organismer. 
(H410) Gentagen kontakt kan 
give tør eller revnet hud. (EUH 066)
Undgå kontakt med huden. 
Indånd ikke damp/spray. Bær 
beskyttelseshandsker. 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:
Må kun anvendes som insektmiddel 
mod � yvende og kravlende 
insekter på begrænsede 
over� ader og revner 
og sprækker i eller 
omkring bygninger. 
Må kun anvendes til 
erhvervsmæssigt brug. Må 
ikke anvendes mod andre 
skadevoldere og ikke i højere 
doseringer end de i brugsanvisningen 
nævnte. Må ikke anvendes i stalde, 
� erkræhuse, væksthuse og lignende. Må 
ikke tømmes i kloaka� øb. Opbevares 
utilgængeligt for børn. 
Må ikke opbevares sammen med 
fødevarer, drikkevarer og fodersto� er. 
Levnedsmidler og fodersto� er må ikke 
forurenes.

BRUGSANVISNING:
Dosering: 20 ml Trinol PERMA FORTE B pr. m2.
Anvendelse: Trinol PERMA FORTE B anvendes ufor tyndet i en 
forstøversprøjte. Er velegnet til brug i boliger, lagerrum samt 
i tilknytning til korn- og fodersiloer. Midlet virker øje blikkeligt 
dræbende på alle insekter, f.eks. myrer, biller, sølv� sk, hunde- og 
kattelop per, kakerlakker, hvepse og � uer. Midlet er langtidsvir-
kende, varigheden er afhængig af underlagets beska� enhed. 
Ved bekæmpelse af � uer, myg, biller og hvep se: Sprøjt på vin-
duesrammer og -karme, samt de steder, hvor insekter � ndes. 
Mod lopper, kakerlakker, myrer, fårekyllinger og sølv� sk sprøjtes 
grundigt mod deres foretrukne gemmesteder. 

Bemærk: Sprøjt ikke over akvarier og terrarier, da midlet også 
er aktivt over for � sk, fugle og krybdyr. Akvarier tildækkes og 
eventuelt luftpumpe slukkes. Stuefugle � ernes under sprøjt-
ning. Midlet må ikke udsprøjtes på planter og afgrøder. Midlet 
anvendes med forsigtig hed på ubehandlede trægulve, tæpper, 
møbler og andre sarte genstande. Indholdet bortska� es i over-
ensstemmelse med kommunale regler for a� aldshåndtering. 
Indholdet/beholderen bortska� es i overensstemmelse med 
kommunale regler for a� aldshåndtering. (P501) Rester skal af-
leveres til den kommunale a� aldsordning for farligt a� ald. Tom-
me beholdere kan bortska� es med dagrenovation.

DEKLARATION: Insektmiddel – reg. nr. 730-11. 
Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler. Væske.

Analyse: 
Pyrethrin I og Pyrethrin II: 5 g pyrethriner/kg – 0,5% (w/w) 
Permethrin: 15 g permethrin/kg – 1,5% (w/w) 
Kulbrinte C12-C16, isoalkaner, cycliske forbindelser, 
< 2% aromatiske forbindelser; Kulbrinte C11-C13, isoalkaner 
< 2% aromatiske forbindelser.

Godkendelsesindehaver og distributør: 
Trinol A/S, Søagervej 9, 9500 Hobro
Tlf. 96 32 00 64
trinol@trinol.dk   www.trinol.dk

Indhold: 10 liter 

Batch nr: 

Anvendes inden:

FØRSTEHJÆLP 
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Hvis der 
er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Hud: Fjern forurenet tøj, ur og smykker. Vask huden med vand 
og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst 
fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat ir-
ritation.

ADVARSEL
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og 
kommer i luftvejene. (H304) Kan udløse 
allergisk reaktion. (H317) Forårsager 
hudirritation. (H315) Meget giftig 
med langvarige virkninger for 
vandlevende organismer. 
(H410) Gentagen kontakt 
kan give tør eller revnet 
hud. (EUH 066) Undgå kontakt 
med huden. Indånd ikke damp/
spray. Bær beskyttelseshandsker. Vær 
opmærksom på, at Arbejdstilsynet har 
regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. 
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige 
sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets 
informationsmateriale om bekæmpelsesmid-
ler. Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt frem-
hævede forskrifter kan medføre straf: 
Må kun anvendes som insektmiddel 
mod flyvende og kravlende insekter på 
begrænsede overflader og revner og 
sprækker i eller omkring bygninger. Må kun 
anvendes til erhvervsmæssigt brug. 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. Må 
ikke tømmes i kloakafløb. Op-
bevares utilgængeligt for børn. 
Må ikke opbevares sammen med 
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 
Levnedsmidler og foderstoffer må ikke 
forurenes.

BRUGSANVISNING:
Dosering: 20 ml Trinol PERMA FORTE B pr. m2.
Anvendelse: Trinol PERMA FORTE B anvendes ufortyndet i 
en forstøversprøjte. Er velegnet til brug i boliger, lagerrum 
samt i tilknytning til korn- og fodersiloer. Midlet virker 
øjeblikkeligt dræbende på alle insekter, f.eks. myrer, biller, 
sølvfisk, hunde- og kattelopper, kakerlakker, hvepse og 
fluer. Midlet er langtidsvirkende, varigheden er afhængig af 
underlagets beskaffenhed. Ved bekæmpelse af fluer, myg, 
biller og hvepse: Sprøjt på vinduesrammer og -karme, samt 
de steder, hvor insekter findes. Mod lopper, kakerlakker, 
myrer, fårekyllinger og sølvfisk sprøjtes grundigt mod deres 
foretrukne gemmesteder.
Bemærk: Sprøjt ikke over akvarier og terrarier, da midlet 
også er aktivt over for fisk, fugle og krybdyr. Akvarier 
tildækkes og eventuelt luftpumpe slukkes. Stuefugle fjernes 
under sprøjtning. Midlet må ikke udsprøjtes på planter og 
afgrøder. Midlet anvendes med forsigtighed på ubehandlede 
trægulve, tæpper, møbler og andre sarte genstande. 
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 dagrenovation.
DEKLARATION: Insektmiddel – reg. nr. 730-11. Omfattet af 
bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler. Væske.
Analyse: Pyrethrin I og Pyrethrin II: 5 g pyrethriner/kg – 
0,5% (w/w) Permethrin: 15 g permethrin/kg – 1,5% (w/w)
Kulbrinte C12-C16, isoalkaner, cycliske forbindelser,
< 2% aromatiske forbindelser; Kulbrinte C11-C13, 
isoalkaner < 2% aromatiske forbindelser.
Godkendelsesindehaver og distributør:
Trinol A/S, Søagervej 9, 9500 Hobro. Tlf. 96 32 00 64   
trinol@trinol.dk   www.trinol.dk
Indhold: 5 liter
Batch nr:
Anvendes inden:

FØRSTEHJÆLP
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Indtagelse: Skyl munden. Fremkald IKKE 
opkastning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Hud: Fjern forurenet 
tøj, ur og smykker. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag. Øjne: Hvis 
produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved 
fortsat irritation.


