SILICO-SEC
Skadedyrsbekæmpelse

MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF SKADEDYR I LAGRET KORN, DER IKKE HAR HØJERE VANDPROCENT END 13,5 % OG
KORNSKADEDYR I TOMME SILOER OG LAGERRUM, DER IKKE HAR EN HØJERE LUFTFUGTIGHEDSPROCENT END 65 % R.H..

BRUGSANVISNING
Silico-Sec er et meget virksomt insektbekæmpelsesmiddel til beskyttelse af lagret korn og til bekæmpelse af insektskadedyr i tomme siloer og
lagerrum. Silico-Sec virker ved at insekterne kommer i kontakt med midlet ved deres aktivitet. Silico-Sec´s slibende effekt ødelægger insektets
voksoverflade, hvorved insektet udtørrer og dør.

Ved lagring af korn skal der bruges 1 kg Silico-Sec pr. 1 tons korn. Vandprocenten i kornet må ikke overstige 13,5 %.
Fordelingen kan ske manuelt, eller ved brug af forstøver (evt. tilsluttet kompressor), og åndedrætsværn skal benyttes, også ved dosering. Sørg for at korn
og Silico-Sec er grundigt blandet.
Til bekæmpelse i tomme siloer og lagerrum skal der bruges 2 gram Silico-Sec pr. 1 m2 overflade. Luftfugtigheden må ikke overstige 65 %
r.h. Fordelingen kan ske manuelt, eller ved brug af forstøver (evt. tilsluttet kompressor), og åndedrætsværn skal benyttes, også ved dosering.
Dette giver en effektiv bekæmpelse i løbet af 1-2 uger, og Silico-Sec virker samtidig forebyggende. Der er ingen fare for at
insektskadedyrene kan blive resistente.
TOM EMBALLAGE OG RESTER SKAL AFLEVERES TIL DEN KOMMUNALE MODTAGERORDNING FOR FARLIGT AFFALD.
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Advarsel
Irriterer øjnene.
Undgå indånding af støv.
Undgå kontrakt med øjnene. Kommer midlet i øjnene, skylles de straks grundigt med vand og læge kontaktes.
Ved erhvervsmæssig anvendelse skal arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige værnemidler (især åndedrætsværn) følges ved
anvendelsen, jf. brugsanvisningen.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af skadedyr i lagret korn, der ikke har højere vandprocent end 13,5 % og kornskadedyr i tomme
siloer og lagerrum, der ikke har en højere luftfugtighedsprocent end 65 % r.h..
Brugsanvisningen doseringsangivelser må ikke overskrides.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
DEKLARATION:
Insektmiddel nr. 306-2. Gruppenr. 14
Omfattet af Miljø- og Energiministeriets
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Indholdet af aktivstof: diatoméjord, 100 %
Generisk navn: Silikat
Indhold: 15 kg.
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