AquaPy product label updated 15-01-2109

AquaPy
TUHOELÄINTEN TORJUNTA-AINE • BEKÄMPNINGSMEDEL MOT SKADEDJUR
Lentävät ryömivät ja hyönteiset



Kärpästen ja muiden lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan
Miltei hajuton, ei tahraa eikä värjää

Käyttötarkoitus:
Vain ammattikäyttöön.
Lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan
sisätiloissa ja rakennusten välittömässä
läheisyydessä.
Tehoaineet:
Chrysanthemum cinerariaefolium -uute
(Pyretriinit) 30 g/l
Piperonyylibutoksidi 135 g/l
Valmistetyyppi: EW

Användningsändamål:
Endast för professionellt bruk.
För bekämpningen av flygande och krypande
insekter inomhus och i omedelbara närheten av
byggnader.
Aktiva substanser:
Chrysanthemum cinerariaefolium - extrakt
(pyretriner) 30 g/l
Piperonylbutoxid 135 g/l
Preparattyp: EW

Varoitus:
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia. Noudata käyttöohjeita ihmisen
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen
välttämiseksi.
Vältettävä päästämistä ympäristöön. Valumat on
kerättävä.
Sisältää 5-kloori-2-methyyli-2H-isotiatsol -3-onin ja
2-methyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1). Voi aiheuttaa
allergisen reaktion.

Varning:
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla
upp spill. För att undvika risker för människors
hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol3-one och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1). Kan
orsaka en allergisk reaktion.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Vaarallista mehiläisille. Käyttö kielletty kukkivien
kasvien ja mehiläispesien lähettyvillä.
Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta
käsiteltäessä on huolehdittava, että torjuntaainetta ei joudu vesiin eikä viemäriverkostoon.
Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä
pakkaus sekajätteenä.
Suojainohjeet:
Valmistetta ruiskutettaessa tulee käyttää
suojakäsineitä, suojahaalaria sekä
hengityksensuojainta.

Förhindrande av skador på miljön:
Farligt för bin. Användning i närheten av
blommande grödor eller binas bo är förbjudet.
På grund av inverkan på vattenorganismer bör
man vid hanteringen av preparatetombesörja, att
bekämpningsmedlet inte hamnar i vattendrag eller
avlopp.
Innehållet skall behandlas som farligt avfall och
tomma behållaren som blandavfall.
Skyddsutrustning:
Skyddshandskar, skyddskläder och andningsskydd
skall användas vid besprutning.

Page 1 of 3

AquaPy product label updated 15-01-2109
Rekisteröinnin haltija/Registreringsinnehavare:
Bayer A/S - Arne Jacobsens Allé 13 - DK2300
København S
Danmark/Tanska
Puh/tel. +358 20 785 21

Rekisterinumero: TUKES-2015-BTA-025

Käyttöohje:
Vain ammattikäyttöön.
Valmiste soveltuu käytettäväksi lentävien ja
ryömivien hyönteisten kuten kärpästen, sääskien,
koisien, kovakuoriaisten, ampiaisten, seinäluteen,
kirppojen jne. torjuntaan elintarviketeollisuudessa,
ravintoloissa, varastoissa, kodeissa, eläinsuojissa
jne.
AquaPy on vesiemulsio, joka sopii käytettäväksi
sellaisenaan sumulaitteessa tai veteen
laimennettuna levitettäväksi ruiskulla. Valmisteella
on nopea knock-down vaikutus ja sen karkottava
vaikutus ajaa hyönteiset ulos piilopaikoistaan.
Käyttö ruiskutteena: Käytetään pinnoilla liikkuvien
hyönteisten, kuten kovakuoriaisten,
sokeritoukkien ja muurahaisten sekä ampiaisten
torjuntaan. Paras teho saadaan, kun lämpötila on
yli + 10oC.
Käyttömäärä:
 ryömivien hyönteisten torjuntaan 500 ml
valmistetta / 4,5 l vettä riittää 100 m2:n
käsittelyyn.
 lentävien hyönteisten torjuntaan 125 ml
valmistetta/4,875 l vettä (= 5 litraa) riittää
100 m2:n käsittelyyn
Liuosta ruiskutetaan suoraan hyönteisten
olinpaikkoihin ja pesiin. Ampiaisten torjunnassa
ruiskutus kohdistetaan pesään iltaisin tai muulloin,
kun ampiaiset liikkuvat mahdollisimman vähän.

Bruksanvisning:
Endast för professionellt bruk.
AquaPy lämpar sig för användning vid bekämpning
av flygande eller krypande insekter, såsom flugor,
myggor, mott, skalbaggar, getingar, vägglus,
loppor o.s.v. inom livsmedelsindustrin, i
restauranger, lager, hem, djurskydd o.s.v.
AquaPy är en vattenemulsion, som lämpar sig för
användning som sådant med dimaggregat eller
utblandat i vatten för spridning med tryckspruta.
Preparatet har en snabb knock-down effekt, och
den repellerande effekten kör ut insekterna ur sina
gömslen.
Användning som sprutmedel:
Används för bekämpning av krypande insekter,
såsom skalbaggar, samt mot getingar. Den bästa
effekten fås då temperaturen är över +10oC.
Bruksmängd:
 mot krypande insekter 500 ml
preparat/4,5 l vatten räcker till behandling
av 100 m².
 mot flygande insekter 125 ml
preparat/4,875 l vatten (= 5 liter) räcker
för behandling av 100 m².
Sprutlösningen sprutas direkt mot insekternas
tillhåll och bon. Vid bekämpning av getingar riktas
besprutningen mot boet på kvällen eller annars, då
getingarna är som minst rörliga.

Käyttö sumutteena: Valmistetta käytetään veteen
sekoitettuna sumutteena ja levitetään termisellä
sumulaitteella tai sumuruiskulla. Kotieläinsuojissa
sumutuksen voi tehdä vain silloin, kun se on
tyhjillään.
Käyttömäärä:
 lentävät hyönteiset 200 ml valmistetta
sekoitettuna 800 ml:aan vettä / 3000 m3.
 ryömivät hyönteiset 600 ml valmistetta
sekoitettuna 400 ml:aan vettä/3000 m3.

Användning som dimpreparat:
Preparatet används utblandat i vatten och sprids
med varm dimspruta eller kall dimspruta. I
husdjursstallar kan sprutning ske bara då det står
tomt.
Bruksmängd:
 flygande insekter 200 ml preparat
utblandat i 800 ml vatten /3000 m³.
 krypande insekter 600 ml preparat
utblandat i 400 ml vatten /3000 m³
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Käyttö ULV-laitteessa:
Valmistetta käytetään laimentamattomana.
Käyttömäärä:
 lentävien hyönteisten torjuntaan 200 ml
valmistetta/3000 m3.
 ryömivien hyönteisten torjuntaan 600 ml
valmistetta/3000 m3.

Användning i ULV-spridare:
Preparatet används outspätt.
Bruksmängd:
 för bekämpning av flygande insekter 200
ml preparat/3000 m³.
 för bekämpning av krypande insekter 600
ml preparat/3000 m³.

Huomautukset:
Lapsia ei saa päästää käsitellyille pinnoille ennen
valmisteen kuivumista.
Valmistetta ei saa ruiskuttaa ilmaan, kun
käsiteltävissä tiloissa oleskelee ihmisiä. Käsittely
voidaan uusia tarpeen vaatiessa, mutta
resistenssin välttämiseksi käsittelyä ei voi
suositella useammin kuin kerran viikossa.
Ravista pulloa huolellisesti ennen käyttöä. Sekoita
aina vain tarvittava määrä nestettä kerralla.
Säilytettävä pakkaselta suojattuna.
Säilyvyys vähintään 3 vuotta valmistuspäivän
jälkeen.
Katso valmistuspäivä pakkauksesta.

Anmärkningar:
Barn får inte vidröra behandlade ytor innan
produkten hunnit torka.
Kan upprepas vid behov, men för att undvika
resistens kan man inte rekommendera behandling
oftare än en gång i veckan.
Skaka om flaskan ordentligt före användning.
Blanda alltid till bara den behövliga mängden
sprutvätska på en gång.
Förvaras skyddad mot frost. Hållbarhet minst 3 år
efter tillverkningsdatum.
Se tillverkningsdatum på flaskan
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