
ANVÄNDNING:
För professionell och icke-professionell (privat) användning 
inomhus i hem, lägenheter, hotell, äldreboende, kryssnings-
fartyg etc. 
 Fäst tejpen på/under sängramen på alla fyra sidor, även 
bakom sänggaveln. Kan även användas bakom fast inredning 
och bakom golvlister. Lämplig som en kompletterande 
åtgärd vid åtgärder mot angrepp av vägglöss. Fakta, råd och 
rekommendationer om placering finns på nattarolabs.com 

Observera: Det rekommenderas att identifieringen och 
graden av angrepp av skadedjur undersöks av en expert på 
skadedjursbekämpning. 
 
SÅ HÄR FUNGERAR DET:
När en vägglus kommer i kontakt med kiseldioxiden/kiselguren 
i Nattaro Safe, kommer den att dö av uttorkning eftersom dess 
skyddande vaxskikt skadas. Hastigheten på denna process 
bestäms av storleken på vägglusen och mängden pulver på 
dess kropp. Det kan ta mindre än 24 timmar men vanligtvis 
5–8 dagar innan vägglusen dör efter den första kontakten med 
Nattaro Safe.

APPLICERING:  
Tejpen kan fästas på tyg, trä, metall eller målade ytor. Rengör 
alltid ytan före applicering. Ta bort tejpens skyddsfilm och tryck 
ordentligt längs hela tejpens längd medan du fäster den. Öppna 
de vikta vingarna på pappret till en triangulär form, exponera 
pulvret och gör det möjligt för insekterna att komma in. Rummet 
kan användas och städas som vanligt. Våttorka inte tejpen. 
Undvik att fästa tejpen på ömtåliga ytor som papperstapeter, 
nymålade ytor etc.

Nattaro Safe™ 12 m
Mot vägglöss. 
Långtidsverkande, färdig att använda.

Nattaro Safe™ 12  m

BORTTAGNING:  
Dra längs hela tejpens längd, d.v.s. stäng båda pappersvingarna 
för att förhindra att pulvret dammar. Avlägsnande av produkten 
och eventuella rester bör ske genom våttorkning. Ingen 
dammsugning bör utföras under applicering och borttagning 
av produkten. Tvätta händerna efter hantering av tejpen. Följ 
instruktionerna på etiketten. Sortera som brännbart, hushålls- 
och icke-farligt avfall. 

FÖRVARING:
Hållbarhet 24 månader, se bäst före-datum. Förvara Nattaro 
Safe i originalförpackningen på en torr plats vid normal 
rumstemperatur. Håll produkten skyddad från direkt solljus.  
När tejpen har installerats förblir den aktiv upp till 12 månader. 
Byt ut skadade delar av tejpen vid behov.

INFORMATION ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGA ANVÄNDARE
Produkten kan användas som en del av en strategi för integrerat 
skydd mot skadedjur i syfte att förhindra potentiella angrepp.

EN PATENTERAD 
INNOVATION, 

UTVECKLAD OCH 
TILLVERKAD I 
SVERIGE.

Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller hudsprickor. Kan orsaka skador på lungorna vid långvarig 
eller upprepad exponering. Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktförpackning eller etikett till hands.
VID EXPONERING: Kontakta giftinformationscentral eller läkare.
OM PÅ HUDEN: Tvätta huden med vatten. Om symtom uppstår kontakta giftinformationscentral eller läkare.
VID INANDNING: Kontakta giftinformationscentral eller läkare.
VID FÖRTÄRING: Om symtom uppstår kontakta giftinformationscentral eller läkare.
OM I ÖGONEN: Om symtom uppstår skölj med vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det är lätt att göra. 
Kontakta giftinformationscentral eller läkare.
UFI Code: PU49-M0UK-Q004-G8FT

4425/2

En självhäftande tejp med ett naturbaserat insektsmedel för långvarigt förebyggande skydd.  
Applicera på sängar, bakom sänggavlar, fast inredning etc. för att förhindra epidemiska angrepp av 
vägglöss (Cimex lectularius). Innehåller ett uttorkande ämne, kiseldioxid/kiselgur, ett naturligt mineral 
som är ofarligt för människor och husdjur att svälja eller röra vid. 

OBSERVERA!  
Läs och följ alla instruk-
tioner noga. Undvik att 
andas in och få pulver i 
ögonen. Uppsök läkarvård 
om du känner dig sjuk. 
Applicera inte nära livs-
medel eller på ytor och 
redskap som sannolikt kan 
komma i direkt kontakt 
med livsmedel. Håll pro-
dukten borta från 
barn och husdjur.

REG.NR.: 5764

INNEHÅLL OCH  
AKTIV SUBSTANS: 
Rulle med 12 meter 
användningsfärdig 
självhäftande tejp med 
den aktiva substansen 
kiseldioxid/kiselgur
(100 %), 13 g/m2.

PRODUKTTYP: 
PT18 – Insekticider, 
akaricider och produkter 
för att bekämpa andra 
leddjur (skadedjurs-
bekämpning)

PATENTERAD PRODUKT.
För patent och 
ansökningar, besök 
nattarolabs.com/patent

NATTARO LABS AB
Medicon Village 
223 81 Lund
046 - 14 93 00 
info@nattarolabs.com

MONTERINGSGUIDE
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