BRUGSANVISNING:
INTER-PIRIMICARB 50 bekæmper bladlus effektivt på flere måder.
Ved direkte kontakt, fordampning, gennemtrængning (bekæmper
bladlus, der suger på undersiden af bladene) og nogen systemisk
effekt. Fordampningen sker bedst i varmt og stille vejr og temperaturer over 15° C. INTER-PIRIMICARB 50 er regnfast efter 2-3 timer.

Bælgplanter
Raps
Kartofler
Frøgræs
GRØNTSAGER
PÅ FRILAND
Rødbeder
Bladgrønt
Hovedkål
Blomsterkål
Bælgfrugt
GRØNTSAGER
I VÆKSTHUS
Agurk og Græskar
(Agurk, drueagurk,
squash og melon)
Natskyggekulturer
(Tomat, peber, aubergine,
pepino og jødekirsebær)
FRUGT OG BÆR
Kernefrugt
Stenfrugt
Frugtbuske
Jordbær
PRYDPLANTER I
VÆKSTHUS
PLANTESKOLEKULTURER
FRILAND

INTERPIRIMICARB 50
Insektmiddel

DOSERING:
AFGRØDE
LANDBRUG
Korn
Korsblomstrede
afgrøder
Bederoer

99 mm

SKADEGØRERE

DOSIS KG. PR. HA.

Bladlus
Kålbladlus
Andre bladlus
Ferskenbladlus
Bedebladlus
Bedelus
Ærtebladlus
Kålbladlus
Andre bladlus
Bladlus
Bladlus

0,25
0,50
0,30
0,30
0,30
0,30
0,25
0,50
0,30
0,30
0,25

Bladlus
Kålbladlus
Andre bladlus
Kålbladlus
Andre bladlus
Kålbladlus
Andre bladlus
Ærtebladlus
Andre bladlus

0,30
0,50
0,30
0,50
0,30
0,50
0,30
0,25
0,30

Bladlus
Bladlus
Æblebladlus
Blodlus
Pærebladlus
Blommebladlus
Kirsebærbladlus
Ferskenbladlus
Bladlus
Bladlus

0,05% styrke
0,05% styrke
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,3-0,5
0,3-0,5

Bladlus

0,05% styrke

Bladlus

0,05% styrke
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Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i
landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler.
ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)
Irriterer huden. (R38)
Kan give overfølsomhed ved kontakt
med huden. (R43)
Meget giftig for organismer, der lever i
vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)
Undgå kontakt med huden og øjnene.
(S24/25)
Undgå indånding af aerosoltåger.
(S23)
Brug egnede beskyttelseshandsker
under arbejdet. (S37)
Vask huden efter arbejdet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt i
arbejdstilsynets informationsmateriale
om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående
særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler.
Må kun anvendes til de i brugsanvisningen anførte afgrøder.
Spiselige afgrøder udendørs
samt foderafgrøder må ikke
behandles senere end 2 uger før
indhøstning. Solbær må dog
ikke behandles senere end 3
uger før indhøstning.
Grøntsager i væksthus må ikke
behandles senere end 3 døgn
før indhøstning.
Må ikke udbringes nærmere end
10 m fra søer og vandløb.
Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides.
Opbevares utilgængeligt for
børn (S2)
Må ikke opbevares sammen
med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer (S13)
Emballagen må ikke genanvendes.

Læs først vedlagte brugsanvisning.
Første forgiftningssymptomer: Ildebefindende, kvalme, hovedpine, sved,
spytflod, diarré, åndedrætsbesvær, små pupiller og muskeltrækninger.
Behandling af forgiftning: Bring den forgiftede i frisk luft og vask tilsmudset hud med vand og sæbe. Tilkald straks læge (resp. dyrlæge) eller bring
den forgiftede til sygehus. Oplys, at stoffet tilhører stigmingruppen, hvor
atropin kan benyttes som modgift.
Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.


Giftig

Miljøfarlig

Insektmiddel nr. 221-67.
Omfattet af
Miljøministeriets
bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Pirimicarb 50%,
500 gram pr. kg.
Nettoindhold: 1,0 kg
Granulat
Fabrikationsnummer:

INTER-TRADE AALBORG A/S
HALSVEJ 139 · 9310 VODSKOV · TLF. 98 93 89 77
03/04

98 mm

SPRØJTETIDSPUNKT:
Sprøjt ved begyndende angreb.

VANDMÆNGDE:
AFGRØDE
Korn

VANDMÆNGDE
150-250 l/ha

Små roer
Store roer

200-250 l/ha
250-400 l/ha

Ærter
Andre afgrøder

200-300 l/ha
200-400 l/ha

BEMÆRKNINGER
Laveste vandmængde i hvede mod lus i akset.
Højeste vandmængde i kraftige afgrøder med lus i bunden.
Roer med højest 6-8 blade.
Roer med mere end 6-8 blade. Største vandmængde i tætte
afgrøder, samt ved kraftige angreb af bedelus.
Hastighed max. 5 km/t.
Højeste vandmængde i kraftige afgrøder.
Højeste vandmængde i tætte, kraftige afgrøder.

SPRØJTETEKNIK:
Der skal anvendes en sprøjteteknik som giver en god fordeling af
sprøjtevæsken på alle plantedele, samt en god nedtrængning i afgrøden. Brug højere vandmængde under kølige forhold og i tætte afgrøder. Korrekt sprøjteteknik er især vigtigt i roer.
AFGRØDE
Hvede
Hvede
Hvede
Byg, Havre
Byg, Havre
Byg, Havre
Roer små
Roer små
Roer små
Roer store
Roer store
Roer store
Ærter
Ærter
Ærter

HARDI DYSE NR
4110-14
ISO F-025-110
ISO LD-025-110
4110-16
ISO F-03-110
ISO LD-03-110
4110-16
ISO F-03-110
ISO LD-03-110
4110-20
ISO F-04-110
ISO LD-04-110
4110-16
ISO F-03-110
ISO LD-03-110

ATM.
2,8
2,3
2,3
2,3
3,0
3,0
2,3
2,2
2,2
2,5
2,6
2,6
2,6
2,4
2,4

KM/T
7,0
7,0
7,0
6,0
7,2
7,2
6,0
6,0
6,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

VAND LTR/HA
150
150
150
200
200
200
200
200
200
350
350
350
250
250
250

VANDKVALITET:

Brug altid rent og ikke for koldt vand. Brug
aldrig vand fra åer, søer, branddamme og lignende.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken
fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde INTER-PIRIMICARB 50
tilsættes under omrøring. Fyld tanken helt op med vand. Fortsæt
omrøring under kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter
blandingen.
TANKBLANDINGER: INTER-PIRIMICARB 50 kan tankblandes
med visse andre plantebeskyttelsesmidler. Læs brugsanvisningen for
blandingspartneren grundigt for at konstatere om tankblandinger
tilrådes. Spørg evt. planteavlskonsulenten. Ved tankblanding tilsættes
INTER-PIRIMICARB 50 sprøjtetanken før blandingspartneren, og
INTER-PIRIMICARB 50 skal være fuldstændig opløst inden blandingspartneren tilsættes.
På prydplanter må INTER-PIRIMICARB 50 ikke blandes med andre
produkter.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:
Tankspuledyse monteret.
Efter sprøjtning skal sprøjteudstyret rengøres grundigt.
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle
haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.
1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.
2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand både
indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud
gennem bom og dyser. Sprøjt skyllevandet ud over den afgrøde, der
lige er behandlet.
-2-

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l
tank). Tilsæt 0,5 l All Clear Extra pr. 100 l vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad
omrøring og tankspuledyser køre i mindst 15 minutter inden indholdet tømmes ud gennem bom og dyser. Sprøjt vaskevandet ud
over den afgrøde, der lige er behandlet. Fjern til sidst bundproppen, så også ”sumpen” tømmes ud.
4. Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblanding.
5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet
sprøjtes ud gennem bom og dyser.
Ingen tankspuledyse monteret.
I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som nævnt under
punkt 3, skal tanken fyldes helt med vand.
Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med samme vaskeblanding –
også under traktorens bug.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

OPBEVARING:
Skal opbevares tørt.
INTER-TRADE AALBORG A/S · HALSVEJ 139 · 9310 VODSKOV · TLF. 98 93 89 77

Sikkerhedsdatablad
Inter-Pirimicarb 50 Insektmiddel
1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren
PR-nummer: MST reg-nr 221-67
Revideret den: 09-03-2004 / AN
Erstatter den: 11-02-2004

Leverandør:
Inter-Trade Aalborg A/S
Halsvej 139
9310 Vodskov
Tlf.: 98 93 89 77

Anvendelse: Insektmiddel.

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr.
245-430-1

CAS nr.
23103-98-2

Stoffer
Pirimicarb

Klassificering
T;R25 N;R50/53

209-406-4
577-11-7
Dioctyl-natrium-sulfosuccinate
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Xn;R22 Xi;R38-R41

w/w%
Note
50%
500 g/kg
< 10

3. Fareidentifikation
Giftig ved indånding og ved indtagelse. Irriterer huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding
Søg frisk luft. Ved ulykkestilfælde eller ildebefindende søg omgående læge.
Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Ved ulykkestilfælde eller ildebefindende søg omgående læge.
Hud
Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.
Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger
Symptomer: Se punkt 11. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.
Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg
Hospital, tlf. 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand
eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det
brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)
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185 mm

100 mm

95 mm

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak. Spild
opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer. Opbevares på et tørt sted. Tåler frost.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug
Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt
arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Åndedrætsværn
Ved opblanding: Halvmaske med A2P3-filter.
Ved udbringning udendørs ved sprøjtning under knæhøjde (rygsprøjte): Halvmaske med A2P3-filter.
Ved udbringning ved sprøjtning over knæhøjde ved hjælp af rifler/lanse på traktor eller lignende eller gående
mandskab: Halvmaske med A2P3-filter.
Handsker og beskyttelsestøj
Ved opblanding: Støvler, nitrilhandsker og forklæde.
Ved udbringning udendørs ved sprøjtning under knæhøjde (rygsprøjte): Støvler, nitrilhandsker og beskyttelsesdragt uden hætte.
Ved udbringning ved sprøjtning over knæhøjde ved hjælp af rifler/lanse på traktor eller lignende eller gående
mandskab: Støvler, nitrilhandsker og beskyttelsesdragt med hætte.
Øjenværn
Ved opblanding: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Ved udbringning udendørs ved sprøjtning under knæhøjde (rygsprøjte): Brug beskyttelsesbriller ved risiko for
stænk i øjnene.
Ved udbringning ved sprøjtning over knæhøjde ved hjælp af rifler/lanse på traktor eller lignende eller gående
mandskab: Brug beskyttelsesbriller.
Grænseværdier
Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer, der er opgivet på lister over grænseværdier på
At-Vejledning C.0.1, oktober 2002.

9. Fysisk/kemiske egenskaber
Udseende: granulat.

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)
Akut
Indånding
Giftig ved indånding. Tegn på forgiftninger kan være åndedrætsbesvær, ildebefindende og hovedpine.
Indtagelse Giftig ved indtagelse. Tegn på forgiftninger er ildebefindende, kvalme, hovedpine, sved og diarré.
Hudkontakt Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.
Øjenkontakt Forbigående irritation.
Risiko for overfølsomhed Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme,
hævelse, vabler og sårdannelse - udvikles oftest langsomt.

Langtidsvirkninger
Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger
Miljøoplysninger for produktet Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Økotoksicitet: Produktet er meget giftigt for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Miljøoplysninger for indholdsstoffer
Cas nr.: 23103-98-2 Pirimicarb
Fisk: Leopomis macrochirus: 96tLC50= 80 mg/l
Krebsdyr: Daphnia magna: 48tEC50= 0,014 mg/l
Octanol/vand fordelings koefficient: 1,70

13. Bortskaffelse
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Emballagen må
ikke genanvendes.
Kemikalieaffaldsgruppe : T
Affaldsfraktion: 05.12
EAK-kode: 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer.
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99 mm

95 mm

100 mm

14. Transportoplysninger
Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og
sø i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 2757 ; CARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT (pirimicarb) ; 6.1 ; III
IMDG: UN 2757 ; CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC (pirimicarb) ; 6.1 ( MP) ; III
Klassificeringskode: T7 Fareseddel ADR: 6.1 Farenummer: 60
Flammepunkt: >100°C Fareseddel IMDG: 6.1 + MP IMDG EmS.: F-A, S-A
Transport efter afsnit 1.1.3.6.3 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 3. Maksimal samlet mængde per
transporterende enhed: 333 kg.
MP: Marine Pollutant.
Begrænsede mængder
ADR: Max. 6 kg pr. indvendig emballage og max. 24 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie
er grænsen 3 kg pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal
eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).
IMDG: Max. 5 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg brutto pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller
strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke
let går i stykker eller perforeres).

15. Oplysninger om regulering



Farebetegnelse: Giftig; Miljøfarlig
Faresymboler: T;N
Indeholder Pirimicarb 50%
R-sætninger
Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)
Irriterer huden. (R38)
Giftig
Miljøfarlig
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)
Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
(R50/53)
S-sætninger
Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)
Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig, vis etiketten, hvis det
er muligt. (S45)
Vask huden efter arbejdet. ( )
Anden mærkning
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning
Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler.
Må kun anvendes til de i brugsanvisningen anførte afgrøder.
Spiselige afgrøder udendørs samt foderafgrøder må ikke behandles senere end 2 uger før indhøstningen.
Solbær må dog ikke behandles senere end 3 uger før indhøstning.
Grøntsager i væksthus må ikke behandles senere end 3 døgn før indhøstning.
Må ikke udbringes nærmere end 10 m fra søer og vandløb.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt
anvende eller udsættes for produktet.
Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.
Krav om uddannelse Sprøjtecertifikat-/bevis, jvf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

16. Andre oplysninger
Branche Landbrug og gartneri.
Emballage 1 kg.
Anvendte kilder
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.
Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt Kommissionens beslutning 2001/118/EF.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer
efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003.
Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler 360/1993.
Øvrige oplysninger Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren
har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 2
R25 Giftig ved indtagelse.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R22 Farlig ved indtagelse.
R38 Irriterer huden.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
Ændringer: Punkt 1, 3, 4, 8, 11, 13, 15 og 16.
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CCL Label A/S
Telefon 8710 8710
Telefax 8710 8760

OB-nr.:

347

INTERPIRIMICARB 50
Insektmiddel

Godkendt
Godkendt med rettelse

Deres nr.:
Dato:

2004.03.12

Etiket str.:

folder 110x185 mm

Farver:

P186+sort+P021

Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i
landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler.

Ny korrektur fremsendes

ADVARSEL

Korrektur nr.: 2
Sign.

Limside

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)
Irriterer huden. (R38)
Kan give overfølsomhed ved kontakt
med huden. (R43)
Meget giftig for organismer, der lever i
vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)
Undgå kontakt med huden og øjnene.
(S24/25)
Undgå indånding af aerosoltåger.
(S23)
Brug egnede beskyttelseshandsker
under arbejdet. (S37)
Vask huden efter arbejdet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt i
arbejdstilsynets informationsmateriale
om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående
særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler.
Må kun anvendes til de i brugsanvisningen anførte afgrøder.
Spiselige afgrøder udendørs
samt foderafgrøder må ikke
behandles senere end 2 uger før
indhøstning. Solbær må dog
ikke behandles senere end 3
uger før indhøstning.
Grøntsager i væksthus må ikke
behandles senere end 3 døgn
før indhøstning.
Må ikke udbringes nærmere end
10 m fra søer og vandløb.
Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides.
Opbevares utilgængeligt for
børn (S2)
Må ikke opbevares sammen
med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer (S13)
Emballagen må ikke genanvendes.

Læs først vedlagte brugsanvisning.
Første forgiftningssymptomer: Ildebefindende, kvalme, hovedpine, sved,
spytflod, diarré, åndedrætsbesvær, små pupiller og muskeltrækninger.
Behandling af forgiftning: Bring den forgiftede i frisk luft og vask tilsmudset hud med vand og sæbe. Tilkald straks læge (resp. dyrlæge) eller bring
den forgiftede til sygehus. Oplys, at stoffet tilhører stigmingruppen, hvor
atropin kan benyttes som modgift.
Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.


Giftig

Miljøfarlig

Insektmiddel nr. 221-67.
Omfattet af
Miljøministeriets
bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Pirimicarb 50%,
500 gram pr. kg.
Nettoindhold: 1,0 kg
Granulat
Fabrikationsnummer:

INTER-TRADE AALBORG A/S
HALSVEJ 139 · 9310 VODSKOV · TLF. 98 93 89 77
03/04

185 mm

98 mm

