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Myyntipäällyksen teksti

Tehoaineet:
pyretriinit 30 g/l
piperonyylibutoksidi 135 g/l
Valmistetyyppi: EW

Ympäristölle vaarallinen

Käyttötarkoitus:
Lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa ja rakennusten välittömässä
läheisyydessä. Noudata käyttöohjeita ihmiselle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen
välttämiseksi.
Varoitukset:
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Vältettävä sumun hengittämistä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä
elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Ei saa tyhjentää viemäriin.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta käsiteltäessä on huolehdittava, että torjunta-ainetta ei
joudu vesiin eikä viemäriverkostoon.
Ylijäänyt, käyttökelvoton torjunta-aine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjät,
huuhdellut myyntipakkaukset yleiselle kaatopaikalle.
Suojainohjeet:
Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili).
Käyttöohje:
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 + 10 ºC.
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:,
käsittelyyn
Liuosta ruiskutetaan suoraan hyönteisten olinpaikkoihin ja pesiin. Ampiaisten torjunnassa
ruiskutus kohdistetaan pesään iltaisin tai muulloin, kun ampiaiset liikkuvat mahdollisimman
vähän.
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 vettä / 3000 m3.
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- ryömivät hyönteiset 600 ml valmistetta sekoitettuna 400 ml:aan vettä/3000 m3.
Käyttö ULV-laitteessa: Valmistetta käytetään laimentamattomana.
Käyttömäärä:
- lentävien hyönteisten torjuntaan 200 ml valmistetta/3000 m3.
- ryömivien hyönteisten torjuntaan 600 ml valmistetta/3000 m3.
Huomautukset:
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.
Valmistaja ja pakkaaja:
xxx
Rekisteröinnin haltija ja edustaja Suomessa:
xxx
Rekisterinumero:
2869
Nettopaino tai -tilavuus:
000
Valmistuserä:
000
Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 18.12.2006.
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