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GEBRUIKSUOORSCHRIFT
Toegestaan
hetgebruik
is uitsluitend
alsmiddel:
. ter bestriiding
vanzowelvliegende
insecten
in
alskruipende
gebouwen
(opslag-,
verblijÍsenbedrijÍsruimten)
. ter bestriiding
vanspinnen
in gebouwen,
metdienverstande
plaatsvindt
doormiddelvaneennaden-en
dat toepassing
kierenbehandeling
. terbestriiding
gebouwen
vanwespennesten
inenrondom
Hetmiddel
niettoeoassen
opheleoppervlakken.
worden
Hetmiddel
niettoepassen
opoppervlakken
dieregelmatig
metwater(biivoorbeeld
badkamers
enkeukenvloeren).
aÍgenomen
waarmee
Hetmiddelniettoepassen
op kleding
oÍ beddengoed
mensen
kunnen
komen.
directincontact
Hetmiddel
niettoepassen
opoppervlakken
dieincontact
kunnen
komenmetvoedingswaren
oÍ bii aanwezigheid
vanonbedekt
voedsel.
planten
isniet
Rechtstreekse
toepassing
opdebodem,
ofhuisdieren
toegesban.
gebruik
Tiidens
aÍdekken,
aquaria

Toepasslng:
Ficam
W dientin waterte worden
waarna
hethandmatig
verspoten
wordtonderlagedruk
opgelost
geschikte
(1-3bar)enmetgrovedruppel,
methiervoor
VooraÍgaand
spuitapparatuur.
aanhetgebruik
(naeenpauze),
tiideliikonderbreekt
en ookeventueel
als meneenbespuiting
de spuitoplossing
goedmengen.
vanhetnestteworden
Terbestrijding
vanwespennesten
dientmetnamedenestingang
enhetbinnenste
(biiv.in spouwmuur)
locatie
bespoten.
Alshetnestzichop eenniette bereiken
bevindt
dienen
alle
teworden.
Draag
openingen
waardewespen
inenuitvliegen
behandeld
bijtoepassing
inwespennesten
(biiv.imkerkap)
kleding
omwespensteken
directnaspuiten
tevoorkomen,
beschermende
Tervoorkoming
vanemissies
naarhetmilieudientnahetsuccesvol
vaneenwespennest
behandelen
hetbehandelde
wespennest
verwijderd
manier
aÍgevoerd
teworden.
buitenshuis,
enopgecontroleerde
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Dosering:
Voordebestriiding
vanvliegen:
W + 10gramsuiker
in 1 literwater.
3 gramFicam
oplossen
Voordebestriiding
vanoverige
vliegende
insecten:
Woplossen
in 1 literwater.
3 gramFicam

vermijden.
AÍvloeiing
naarderiolering

enkruipende
zoals
biivoorbeeld
mieren,
vlooien.
bedwantsen
en
Voordebestrijding
vanspinnen
insecten
kakkerlakken:
Woplossen
in 1 literwater.
3 gramFicam

vereist
is(>5weken),
met
Indien
langdurige
behandeling
afwisselen
te
meteenander
werkingsmechanisme
omresistentie
eenproduct
voorkomen.

Voordebestriiding
vanwespennesten:
Woplossen
ineen
400mlvaneen0,3%oplossing
vanFicam
W (3gramFicam
in 1 literwater)
spuiten
wespennest.

gebruik.
Hetmiddel
is uitsluitend
bestemd
voorprofessioneel

Waarcchuwinguinnen
Vergiftig
voorin hetwaterlevende
organismen.
bij inademing
enbijopname
doordemond.Zeervergiftig
veroozaken.
Kanin hetaquatisch
milieuoplange
termijn
schadelijke
efÍecten

GEERUIKSAA}IWIJZII{G
Algemeen
Ficam
Wisgebaseerd
behorende
opdewerlaame
stoÍbendiocarb,
groepvan de carbamaten.
Behandelde
tot de chemische
oppervlakken
volledig
latenopdrogen
voorgebruik
enderuimte
goed
nietonmiddellijk
Behandelde
daarbii
ventileren.
oppervlakken
(tijdsduur
reinigen
vanhettebehandelen
insect),
zodat
aÍhankelijk
alleontwikkelingsstadia
kunnen
komen
vanhetinsectin contact
methetproduct.

Ï. VERGIFÍIG

Ueiligheidsaanbevelingen
geschikte
Draag
handschoenen
enbeschermende
kleding.
nietinademen.
Stofenspuitnevel
Biieenongeval
Draag
ventilatie
eengeschihe
ademhalingsbeschermingsmiddel.
oÍ
bijontoereikende
(indien
mogelijk
etiket
tonen).
menzichonwel
voelt,onmiddellijk
indien
eenartsraadplegen
lozing
Voorkom
inhetmilieu.
Vraag
isalsgevaarliik
omspeciale
Deze
stoÍenverpakking
aÍvalaÍvoeren.
ligheidsgegevenskaaÍt.
instructies/vei

-170/Ul-420
AGC|

- ÁRT\CLE
N1792329934
79220588

,ilililil|liltili

Zieverpakking.
Gharyenummer
Prcductie
dalum:Zieverpakking.
ziaarna
Houdbaarhoid:
Toelatingshouder:
BV
Bayer
Cropscience
231
Postbus
(NL)
3&f0AEMIJDRECHT
te|.0297-280666

Distibuteur:
Environmental
Bayer
Science
SAS
16rueJean-Marie
Leclair
F-69009
LYoN(F)
handelsmerk
van Bayer
@ Geregistreerd
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