aineisto@ainesmestarit.fi
03 - 357 3017

Pyydämme tarkastamaan vedoksen huolellises�. Vedoksen värit näytöllä ovat vii�eelliset.
Pyydämme ilmoi�amaan mahdolliset PMS (Pantone) sävykoodit, jos �edossa.
Vedoksen tultua hyväksytyksi, emme vastaa siihen mahdollises� jääneistä virheistä.

Tilausnumero:

64976

Koko:

137x204 mm

Päivämäärä / versio:

23.04.2019

Materiaali:

Muovi

Työ:

Paine�u tarra

Painovärit:

Kelaus:

CMYK

Stanssi:

Työn nimi: Torju Kärpäset navetassa (Teollisuushankinta)

KÄYTTÖTARKOITUS – TORJU KÄRPÄSET NAVETASSA
Lentävien hyönteisten torjuntaan kotieläinsuojissa.
Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita
kielletty.
KÄYTTÖOHJE
Tehoaa kärpäsiin ja muihin lentäviin hyönteisiin. Sulje
ovet ja ikkunat. Ravista tölkkiä ennen käyttöä. Sumutetaan 3–4 s/30 m 3. Sumutettaessa purkki pidetään vähintään 80–90 cm etäisyydellä seinistä ja aroista pinnoista.
Kotieläinsuoja pidetään käsittelyn jälkeen suljettuna
noin 10 minuuttia. Enintään kaksi käsittelyä vuorokaudessa samassa tilassa. HUOM! Vastasyntyneet kotieläimet on siirrettävä pois käsiteltävistä tiloista. Suihkua ei
saa suunnata kasvoihin eikä sähkölaitteisiin. Ravinto- ja
nautintoaineita ei saa olla esillä käsittelyn aikana. Suojattava jäätymiseltä.
Lupanumero/Licensnummer: TUKES-2019-BTA-007
ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL – TORJU KÄRPÄSET NAVETASSA
Bekämpningsmedel mot flugor och andra flygande insekter i husdjurstallar. Andvändning för annat ändamål och i
strid med givna föreskrifter förbjudet.

VALMISTETTU SUOMESSA

BRUKSANVISNING
Effektivt mot flugor och andra flygande insekter. Stängs
dörrar och fönster. Behållaren omskakas före sprayningen. Sprayas 3–4 s/30 m 3. Under sprayningen hålles burken på minst 80–90 cm avstånd från väggar och
omåttliga ytor. Husdjurstallet hålles stängt i ca 10 minuter efter behandlingen. Högst två behandlingar per dygn
i samma utrymmen. 0BS! Nyfödda husdjur bör föras ut
ur de utrymmen som skall behandlas. Spraystrålen får ej
riktas mot ansiktet eller elaggregat. Närinqsämnen och
njutningsmedel får ej vara framme under behandlingen.
Lagras frysfritt.

520 ml/400 ml

VAARA. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: voi revetä kuumennettaessa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumita pinnoilta,
kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei
saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Painesäiliö: ei
saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Suojaa auringonvalolta. Ei saa
altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. Hävitä sisältö
vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä tai toimittamalla metallinkeräykseen.
FARA. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer
med långtidseffekter. Upprepad kontakt kan ge
torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för
barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen
låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Spreja inte
över öppen låga eller andra antändningskällor. Tryckbehållare: får inte punkteras
eller brännas, gäller även tömt behållare.
Undvik utsläpp till miljön. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över
50 °C/122 °F. lnnehållet skall behandlas som farligt avfall och tomma behållaren som blandavfall
eller lämnas till metal insamling.

Luvan haltija, valmistaja ja pakkaaja / Innehavare av registering,
tillverkare och forpackare: Taerosol Oy, Hampuntie 21, 36220 Kangasala
Vaarallista mehiläisille. Farligt för bin.
Markkinoija/Marknadsföring:
Oy Teollisuushankinta TH Ab
www.teollisuushankinta.fi
Tehoaineet/Aktiva substanser:
chrysanthemum cinerariaefolium –uute/extrakt
(pyretriinit/pyretriner) 10 g/kg
piperonyylibutoksidi/ piperonylbutoksid 40 g/kg
valmistetyyppi/formuleringstyp AE

