
• Enkel att använda

• Snabbt resultat

ANTICIMEX GETINGSPRAY är speciellt framtagen för an-
vändning mot fl ygande insekter inomhus i bostäder och 
häststall samt för bekämpning av getingbon i och omkring 

 ,ekcytsnum turpstej tte dem datsurtu rä neyarpS .redanggyb
som ger en fi n spray och en bra räckvidd. 

BRUKSANVISNING:  reirav ka tta llit es ,gnindnävna nannI 
täcks över och att akvariepumpar stängs av. Levande fåglar 
ska avlägsnas. Håll sprayen vertikalt eller snett uppåt. Tryck 

 ednaty fl kujm ne i neyarps areub irtsid hco tekcytsnumturps åp
rörelse så den fördelas i hela rummet. Spraya i 5 sekunder 
inomhus. För att snabbt bekämpa fl ugor, spraya direkt på fl ugor 
på fönster eller andra platser där fl ugorna vistas. Sprayen 
räcker till ett rum på 20 m2. Upprepa högst 2 gånger per dag. 

Håll dörrar, fönster och ventilation stängda under 25 minuter 
 i tkerid ayarps ,ragniteg va gnin pmäkeb diV .negnildnaheb retfe
 tlam ixam i ayarps ,nobgniteg tom gnil dnaheb röF .ne gnin ppö ob

10 sekunder. För bästa resultat, behandla efter solnedgången 
 raV .nob anis i rä anragniteg rän ,negnågppu los eröf relle

medveten om att getingar kan vara aggressiva när deras 
 diV .dnåtsva llåh hco git kis röf röfräd raV .”sarekcatta” ob

 .ragad argån retfe negnil dnaheb aperppu ,voheb OBS: Spraya 
inte på djur eller människor. Produkten är giftig för bin. 
Du bör därför inte använda den i närheten av biodlingar och 
inte heller mitt på dagen då bina är som mest aktiva. 

 relakolsgninllåhrujd ardna i sadnävna etni råf netku d orP
än häststall. Exponerade hästar får gå till livsmedels 

-ilppa etsanes ned retfe ragad 06 tsagidit noitku dorp
ceringen. Produkten får inte användas för att skydda 
växter och växtprodukter från skadegörelse orsakad av 
insekter. All annan användning än ovan nämnda är otillåten 
om den inte särskilt tillåtits.

FÖRSTA HJÄLPEN: VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt 
med vatten i fl era minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om 
det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare. VID INAND-
NING: Sök frisk luft. Håll den drabbade under övervakning. 
Sök läkarhjälp vid obehag. VID HUDKONTAKT: Ta omedel-
bart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. 
VID HUDIRRITATION ELLER UTSLAG:  .pläjh rakäl köS VID 
FÖRTÄRING: Skölj munnen noga och drick 1–2 glas vatten i 

.nelartnecsnoitamrofni tfig relle erakäl atkatnoK .raknulk åms

AVFALLSHANTERING: Innehållet/behållaren  lämnas till 
godkänd avfallshanterare. PRODUKTTYP: PT18 – Insekticider. 
TYP AV PREPARAT: Aerosol. INNEHÅLL: 200 ml. 
VERKSAMT ÄMNE: Pyretrumextrakt 4 g/kg, 0,40 W/W % 
(CAS nr. 89997-63-7). Piperonylbutoxid 20 g/kg, 
2,00 W/W % (CAS nr. 51-03-6). 

:EDNANNÄK DOG VA ERAVAHENNI HCO ERAKREVLLIT  
Aeropak A/S, Aldumvej 1, 8722 Hedensted, 
Danmark. www.aeropak.dk 

MARKNADSFÖRS AV: Anticimex, 
Box 47025, 100 74 Stockholm, 
Sverige. Tel: 075-245 10 00. 
www.anticimex.se

FARA. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: 
Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögon-
irritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

-  gnål dem remsinagro edna vel nettav röf tgitfig tekcyM
 ksigrella ne akasro naK .netnepid rellåh ennI .retkeffe sdit

reaktion. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, 
 gnin köR .rolläksgnindnätna ardna hco rogål anppö

förbjuden. Spraya inte över öppen låga eller andra an-
tändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller 
även tömd behållare. Undvik utsläpp till miljön. Använd 

 nårf saddykS .llips ppu alaS .ddyks stkisna/ddyksnogö
solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 
50 °C/122 °F. Ångor kan göra att man blir dåsig och 
omtöcknad. Kan vara lätt irriterande för hud och ögon. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras på 
väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändnings-

-tästu je råf erallåheb  kcyrT .nedujbröf gninköR – rolläk
tas för direkt solljus eller temperaturer över 50 °C. Får ej 

 .erallåheb dmöt nevä relläG .san  närb relle saretknup
Innehåller limonen. Kan orsaka allergiska reaktioner.

200 ml
BEKÄMPNINGSMEDEL 
KLASS 3 REG. NR. 5108

MOT 
GETINGAR 

OCH FLYGANDE 
INSEKTER I 

OCH OMKRING 
BYGGNADER.

GETING-
SPRAY


