PRODUKTBLAD

TRINOL 810

INSEKTMIDDEL ORIGINAL
EFFEKTIVT VÅBEN MOD ALLE INSEKTER I BOLIGER
OG ANDRE LOKALER
Trinol 810 Insektmiddel kan anvendes mod alle insekter
såsom myrer, ﬂuer, sølvﬁsk, kakerlakker, møl, biller, lopper, edderkopper mv. Midlet er øjeblikkeligt dræbende
og har en langtidseﬀekt på op til 7 uger afhængig af
underlagets beskaﬀenhed. Udsprøjtning på rene og faste
overﬂader giver den bedste langtidsvirkning. Midlet er
oliebaseret og trænger derfor godt ind i revner og sprækker.
Hvepse: Mod hvepse indendørs behandles i vindueskarme, idet hvepse søger mod lyset.
Hvepsebo behandles ved mørkets frembrud, når hvepsene er søgt hjem til boet.
Der sprøjtes nogle få gange op i boet og derefter omkring det.
Fluer: Der sprøjtes på varme og lyse steder, hvor ﬂuerne
ynder at opholde sig, fx vindueskarme.
Hunde- og kattelopper: Ved konstatering af lopper
behandles straks med midlet, hvorved lopper og larver
øjeblikkeligt dræbes. Der sprøjtes overalt hvor dyrene
færdes, kurv, kradsetræ mv. Hund og kat holdes væk fra
det behandlede område, indtil midlet er tørret godt ind.
Hunde og katte opsøges af lopper, der i deres 2-7 ugers
levetid lægger op til 15 æg i døgnet i kæledyrenes pels.
Æggene tabes, hvor dyrene færdes, og snart er der æg og
pupper overalt.
Myrer, edderkopper og andre insekter: Der sprøjtes, hvor
insekterne opholder sig. Midlet virker både forebyggende og bekæmpende.
Midlet må ikke anvendes i stalde, hønsehuse,
væksthuse og lign.
Vigtigt!
Ved møbler, tæpper og andre sarte genstande sprøjtes i
en meget ﬁn forstøvning. Sprøjt et mindre område først,
for at se om genstande tåler behandlingen.
Midlet er aktiv overfor koldblodede dyr såsom insekter,
ﬁsk og krybdyr. Akvarier tildækkes og evt. luftpumpe
slukkes. Stuefugle fjernes under behandlingen.
Planter tåler ikke behandling.
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Deklaration:
Permethrin 1,0 %,
Piperonylbutoxid 1,0 %
Dosering:
Flasken rækker til
ca. 35 m2
Emballage:
700 ml sprayﬂaske

