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Må kun bruges til privat anvendelse samt indendørs til bekæmpelse af visse
skadegørere i knudekål, salat, bladselleri, krydderurter, persille, spinat og
rucola, kirsebær, blommer, æbler, pærer og kartofler samt prydplanter

Koncentrat

InsektFri
Spruzit®

Anvendelse:

Advarsel:

InsektFri er effektivt til bekæmpelse af alle insekter (lus, nelliketrips, væksthusmellus m.m.) på
frugt, grøntsager og prydplanter.
Sprøjt den opblandede væske
direkte på skadevolderne og på de
plantedele, hvorpå de sidder. Sprøjt
også på undersiden af bladene,
men undgå afdrypning. Undgå at
behandle i direkte sol eller regnvejr.

For at nedsætte risikoen for mennesker
og miljø skal brugsanvisningen følges
nøje.
Meget giftig for organismer, der lever i
vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynets har
regler for anvendelsen. Læs mere i den
evt. lovpligtige leverandørbrugsanvisning
samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun bruges til privat anvendelse og
indendørs til bekæmpelse af visse
skadegørere i knudekål, salat, bladselleri,
krydderurter, persille, spinat og rucola,
kirsebær, blommer, æbler, pærer og
kartofler samt prydplanter.
Må kun udbringes ved anvendelse af
håndsprøjte. Må ikke anvendes mod
andre skadevoldere og ikke i højere
doseringer end de i brugsanvisningen
nævnte. Må i knudekål ikke anvendes
senere end 7 dage før høst. Må i kirsebær,
blommer, æbler, pærer, salat, bladselleri,
krydderurter, persille, spinat, rucola og
kartofler ikke anvendes senere end 3
dage før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra
vandmiljøet (søer, vandløb m.v.).
Opbevares utilgængeligt for børn. Må
ikke tømmes i kloakudløb. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet
eller med beholdere, der har indeholdt
produktet (rens ikke sprøjteudstyr nær
overfladevand/undgå forurening via
dræn fra gårdspladser og veje).
Opbevares utilgængeligt for børn. Må
ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer.

Indhold og opblanding:
Indeholder 20 ml koncentrat, som
opblandet med vand giver 20 liter
væske klar til brug. 20 dråber (1 ml)
InsektFri koncentrat opblandes
med 1 liter vand. Aktivstoffet er
pyrethrin er udtrukket af krysantemumblomsten. Aktivstoffet er
nedbrudt efter ca. 3 dage og der
kan ikke forventes langtidsvirkning. Naturligt forekommende og
udsatte nyttedyr vil også blive
bekæmpet.

Praktiske oplysninger:
Rester skal afleveres til den
kommunale affaldsordning for
farligt affald. Tomme beholdere
kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør
skylles inden bortskaffelse.

Deklaration:
36 g/l pyrethrin (I+II)
160 g/l piperonylbutoxid
Insektmiddel nr. 364-1
Omfattet af Miljøministeriets bek. om
bekæmpelsesmidler.
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Miljøfarlig

Distributør: ECOstyle A/S · Rugårdsvej 877 · Hindevad
5471 Søndersø · Tlf. +45 6383 2030
Godkendelsesindehaver: Neudorff GmbH KG · Tyskland

5 707883 009384
• Meget effektivt
• Hurtigtvirkende
Giver opblandet 20 liter væske

•

20 ml

