Myyntipäällyksen teksti (merkinnät 1272/2008 mukaan)

BIO KILL

Ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloista. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita
on kielletty.
För bekämpning av krypande insekter inomhus. Användning för annat ändamål eller i strid med
bruksanvisningen är förbjuden.

Bio Kill
Tehoaine: permetriini 2,5 g/l
Aktiv substans: permetrin 2,5 g/l

VAROITUS
VARNING
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Sisältää permetriiniä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät ennen käyttöä.
Varo kemikaalin joutumista iholle. Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller permetrin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning.
Får inte komma i kontakt med huden. Undvik utsläpp till miljön.
Innehållet skall behandlas som farligt avfall och tomma behållaren som blandavfall.

Hyväksymisen haltija: Berner Oy, PL 15, 00131 Helsinki, asiakaspalvelu: 020 791 4050
Innehavare av godkännande: Berner Ab, PB 15, 00131 Helsingfors, kundservice: 020 791 4050
Rekisterinumero/Registernummer: 7758/713/2012

Suojainohjeet:

Nettosisältö/nettoinnehåll:
480 ml
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Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili).
Käyttöohje:
Tehoaa pinnoilla ryömiviin hyönteisiin, kuten kovakuoriaisiin, koi- ja koisaperhosten toukkiin,
ampiaisiin, sokeritoukkaan, muurahaisiin, hyttysiin, luteisiin ja muihin syöpäläisiin sekä niiden
toukka-asteisiin.
Ravistettava ennen käyttöä. Valmistetta käytetään sellaisenaan laimentamatta. Suihkun muotoa
voidaan säätää suutinta kääntämällä. Nestettä suihkutetaan nurkkiin, rakoihin, halkeamiin,
hormeihin ja muihin vastaaviin tuholaisten olinpaikkoihin. Käsittely voidaan uusia 2-4 viikon
välein. Kohteet suihkutetaan kosteiksi, mutta ei märiksi. Ylimääräinen valunut neste pyyhitään
pois paperipyyhkeellä, joka pannaan talousjätteisiin.
Ei saa suihkuttaa elintarvikkeisiin, rehuihin eikä sähkölaitteisiin.
Huomautukset:
Valmiste ei tehoa vakka- eikä rohmukuoriaiseen. Akvaariot on peitettävä ennen käsittelyä.
Valmisteesta ei jää hajua eikä jälkiä tekstiileihin, puuhun eikä tapetteihin. Suojattava
pakkaselta.
RAVISTETTAVA

[Erätunnus painettu pakkaukseen)

Tavaramerkin haltija/Varumärkesägare: Jesmond Ltd, Englanti/England

Myyntipäällyksen teksti (merkinnät 1272/2008 mukaan)

Skyddsutrustning: Vid hantering av preparatet bör kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av
nitril) användas.
Bruksanvisning: Verkar mot insekter som kryper på ytor, såsom skalbaggar, larver av mal- och
mottfjärilar, getingar, silverfisk (nattsmyg), myror, myggor, vägglöss och annan ohyra samt mot
deras larvstadier.
Omskakas före användning. Preparatet används outspätt som sådant. Duschstrålens form kan
regleras genom att vända på munstycket. Vätskan sprutas i hörn, springor, sprickor, luftkanaler och
andra liknande tillhåll för insekterna. Behandlingen kan upprepas med 2 -4 veckors mellanrum.
Behandlingsobjekten sprayas fuktiga, men inte våta. Överlopps rinnande vätska torkas upp med en
pappersduk, som sätts med hushållsavfallet.
Får inte sprayas på livsmedel, foder eller elektriska apparater.
Anmärkningar: Preparatet har inte effekt mot svartbrun eller kastanjebrun mjölbagge. Akvarier bör
täckas före behandling. Produkten lämnar ingen lukt eller fläckar på textilier, trä eller tapeter.
Skyddas mot frost.
OMSKAKAS

