Xn - Schadelijk

K-Othrine
WG 250

N - Milieugevaarlijk

Tegen kruipende en vliegende
insecten in gebouwen

Inhoud:

40 g

Waarschuwingszinnen:
R20
Schadelijk bij inademing.
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in
het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen:
S21
Niet roken tijdens gebruik.
S23
(Gas/rook/damp/spuitnevel) niet inademen.
S60
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
S61
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale
instructies/veiligheidsgegevenskaart.
V31-NL Kan bij (langdurig) contact corrosie veroorzaken bij metalen.

,:HLCLRB=UV^[WV:
Chargenummer: zie verpakking
Productie datum: zie verpakking
Houdbaarheid: tot 3 jaar na productie

Toelatingshouder/distributeur:
Bayer Cropscience SA-NV
Postbus 231
3640 AE MIJDRECHT (NL)
tel. 0297-280413
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Toelatingsnummer:
13522N
Werkzame stof:
Deltamethrin
Gehalte:
25%
Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat
Aard van het gebruik: Professioneel
Lees voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing
NL80503164A - ARTICLE 80509413

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zowel vliegende als kruipende
insecten in gebouwen (opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten), met uitzondering van dierverblijfplaatsen.
De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.
Het middel op oppervlakken die worden afgenomen met water (bijvoorbeeld badkamers en
keukenvloeren) alleen toepassen door middel van een naden- en kierenbehandeling of op (schuil)
plaatsen niet toegankelijk voor (schoonmaak)water met een maximale strookbreedte van 10 cm.
Het middel niet toepassen op kleding of beddengoed waarmee mensen direct in contact kunnen
komen.
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Het middel niet toepassen op oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingswaren of bij
aanwezigheid van onbedekt voedsel.
Rechtstreekse toepassing op de bodem, planten of huisdieren is niet toegestaan.
Tijdens gebruik aquaria afdekken.
Afvloeiing naar de riolering vermijden.
Indien langdurige behandeling vereist is (>5 weken), afwisselen met een product met een ander
werkingsmechanisme om resistentie te voorkomen.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
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GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
K-Othrine WG250 is gebaseerd op de werkzame stof deltamethrin, behorende tot de chemische groep
van de pyrethroiden. Indien nawerking van het product gewenst is, is het van belang behandelde
oppervlakken niet schoon te maken.
Toepassing:
K-Othrine WG250 dient in water te worden opgelost waarna het handmatig verspoten wordt onder
lage druk (1-3 bar) en met grove druppel, met hiervoor geschikte spuitapparatuur. Vul de spuit met de
afgemeten hoeveelheid product en de juiste hoeveelheid water en schud voorzichtig.
De korrels zullen binnen een minuut volledig gedispergeerd zijn.
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Dosering:
Toepassing

Organisme

Naden en kierenbehandeling,
strookbehandeling,
pleksgewijs, of
oppervlaktebehandeling

Kruipende insecten zoals
bijvoorbeeld, mieren en
kakkerlakken

Naden en kierenbehandeling,
strookbehandeling of
pleksgewijs

Vliegende Insecten zoals
bijvoorbeeld vliegen,
muggen en motten

Dosering
(evt min-max)
2.5 tot 5 gram/5 L
water/100 m2

2,5 gram/5 L of
10 L water/100 m2

Nadere doseringseisen
Manier van toepassen is naar inzicht
van de professionele toepasser. Lage
en hoge dosering is afhankelijk van de
mate van infestatie.
Manier van toepassen is naar inzicht
van de professionele toepasser.
Gebruik 5 L spuitvloeistof voor
ondoorlaatbare oppervlakken en 10 L
water voor poreuze oppervlakken.
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andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):
geen.
Waarschuwingszinnen:
R20
Schadelijk bij inademing.
R50/53
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen:
S21
Niet roken tijdens gebruik.
S23
(Gas/rook/damp/spuitnevel) niet inademen.
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S60
S61
V31-NL

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.
Kan bij (langdurig) contact corrosie veroorzaken bij metalen.

Specifieke vermeldingen:
geen.
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