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Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Samla upp spill.
Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering som farligt
avfall.
Förvaras oåtkomligt för barn.
BIOCIDPRODUKT
Behörighetsklass 2. Registreringsnummer 4771. Endast för
yrkesmässigt bruk.

INSEKTSMEDEL

Övriga ämnen:
Piperonylbutoxid (135 g/L).
Innehåller reaktionsmassa av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (CMIT) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on
(MIT). Kan orsaka allergisk reaktion.

Mot oönskade insekter och spindeldjur
i och omkring byggnader.
Endast för yrkesmässigt bruk.
Registeringsnummer: 4771
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Beredningsform: EW- Emulsion, olja i vatten.

er

ANNAN MÄRKNINGSINFORMATION
Medlet är giftigt för bin.
För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.

+:DLDKGK=UUZZ\Z:

Innehåll

1L

VARNING

Verksamma ämnen:
Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt 6 vikt-% (60 g/L) motsvarande 3 vikt-% (30 g/L)
pyretrin (PY).
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Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Tillverkningsdatum: Se nedanför etiketten.
Produkten är hållbar till 2 år efter tillverkningsdatum.
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AquaPy®
Mot oönskade insekter och spindeldjur i och omkring byggnader.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Samla upp spill.
Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering som farligt avfall.
Förvaras oåtkomligt för barn.
BIOCIDPRODUKT
Behörighetsklass 2. Registreringsnummer 4771. Endast för yrkesmässigt bruk.
Verksamma ämnen:
Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt 6 vikt-% (60 g/L) motsvarande 3 vikt-%
(30 g/L) pyretrin (PY).
VARNING
Övriga ämnen:
Piperonylbutoxid (135 g/L).
Innehåller reaktionsmassa av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (CMIT) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT). Kan
orsaka allergisk reaktion.
Beredningsform: EW- Emulsion, olja i vatten.
ANNAN MÄRKNINGSINFORMATION
Medlet är giftigt för bin.
För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.
Användningsområden.
AquaPy användes för bekämpning av insekter i livsmedelsindustri, produktlager och andra platser där man
önskar bekämpa insekter. AquaPy är en emulsion i vatten och är klar till användning i ”ultra-lågvolym”
(ULV) med lämplig aerosolutrustning. AquaPy kan spädas med vatten för ytbehandling samt varm eller kall
dimbehandling.
AquaPy avdunstar långsamt, har en svag doft och innehåller pyretrum (pyretrin I och II utvunnet av
Chrysantemum cinerariafolium) som aktivt innehåll samt piperonylbutoxid som synergist.
AquaPy ger en snabbt dödande effekt och en repellerande verkan som tvingar insekterna ut från sina
gömställen.
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Livsmedelshantering: Restauranger, storkök och slakterier. Livsmedelslager, råvarulager, spannmålslager,
stallar, tobakslager m.fl.
Offentliga byggnader: Sjukhus, hotell, offentliga badhus, kommunala byggnader, kyrkor, museer, varuhus,
biografer etc.
Lantbruksbyggnader, stallar: Fjäderfähus, djurstallar, mjölkstallar, svinstallar etc.
Utomhus: Avfallscontainers, reningsanläggningar (dock icke på själva filterenheterna), fritidsområden etc.
Observera!
Medlet bör endast användas som punktbehandling av sprickor och skrymslen i bebodda byggnader.
AquaPy skadar under normala förhållanden inte tyger, mattor eller vanligtvis använda färger. Men det
rekommenderas att före behandlingen göra ett prov i liten skala genom att t.ex. gnugga en droppe av
brukslösningen på materialet och se om det sker en färgförändring. AquaPy får inte användas på kläder eller
direkt på spannmålen i spannmålslager.
Behandling och dosering.
Bäst effekt erhålles vid en temperatur på över 10°C under behandling. AquaPy användes outspädd i
ULV-aggregat eller utspädd med vatten i vanlig ryggspruta. Blanda inte mera sprutvätska än som behövs för
behandlingen, sprutvätskan kan inte sparas. Skaka förpackningen omsorgsfullt före utspädning. Mot flygande
insekter ska ryggsprutan vara försedd med ett dimmunstycke.
Varm eller kall dimbehandling inomhus
Stäng dörrar och fönster och stäng av ventilationen före behandling och i minst 30 minuter efteråt.
Fördela sprutdimman jämnt i hela utrymmet. Behandlingen bör genomföras under tiden insekterna flyger.
För tobaksbaggen skall det typiskt vara sen eftermiddag - kväll.
I stallar: Undvik att spruta direkt på husdjuren.
Var särskilt noga med att behandla där insekterna uppehåller sig. Spruta så ofta som situationen kräver.
Behandla inte mer än en gång i veckan, då detta skulle kunna främja resistensutveckling
Ytbehandling.

Aerosolbehandling och ytbehandling mot följande insekter och i följande utrymmen:
Insekter
Flygande insekter: Flugor, mygg, mal samt tobaksbaggar m.fl.

Användes för att behandla insekterna som finns på golv, i och omkring lådor och säckar, i sprickor och
skrymslen i lagerbyggnader, spannmålslager, kvarnar, bagerier eller motsvarande.
Behandla så ofta som situationen kräver.

Getingar: bekämpas genom behandling i och omkring boet.

Mot getingar.

Krypande insekter: T.ex. kackerlackor, vägglöss, vuxen kornvivel, rismjölbagge och tobaksbagge m.fl.
Utrymmen.
Konsument: Privata bostäder.

Spruta direkt in i boet eller genom dess ingång. I dolda bon tillföres AquaPy tills boet är mättat med
sprutvätskan. Behandlingen bör utföras efter solens nedgång eller annars när getingarnas aktivitet är så liten
som möjligt.
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Kall och varm dimning:
Dimaggregatet skall producera ett fint dis eller dimma. Det är viktigt med vattenbaserade formuleringar att
se till att aggregatet är rätt inställt.

Ytbehandling:

Ytbehandling inomhus
och utomhus.
Mot flygande insekter,
använd ryggspruta
eller tryckspruta med
dimmunstycke,
t.ex. Hardi
virvelkammarspridare
5130 med blå svirvel.

Flygande insekter, t.ex. flugor mygg
mal m.fl.

125 ml AquaPy blandat med
4875 ml vatten (2.5% blandning)
per 100 m2 (dvs. 37.5 mg PY/m2).

Krypande insekter, t.ex.,
Kackerlackor, Vuxen kornvivel,
Tobaksbagge, Vägglus,
Loppor m.fl.

500 ml AquaPy blandas med
4500 ml vatten (10% blandning) per
100 m2 (dvs. 150 mg PY/m2).

Getingar

500 ml AquaPy blandas med
4500 ml vatten (10% blandning) pr.
100 m2 (dvs. 150 mg PY/m2).

Aerosolbehandling:

Varm och kall dimning

Ultra låg volym , ULV

Flygande insekter, t.ex. flugor
mygg mal m.fl.

200 ml AquaPy blandas med
800 ml vatten (20% blandning) per
3000 m3 (dvs. 2 mg PY/m3).

Krypande insekter, t.ex.,
Kackerlackor, Vuxen kornvivel,
Tobaksbagge, Vägglus,
Loppor m.fl.

600 ml AquaPy blandas med
400 ml vatten (60% blandning) per
3000 m3 (dvs. 6 mg PY/m3).

Flygande insekter, t.ex. flugor
mygg mal m.fl.

200 ml outspädd AquaPy per
3000 m3 (dvs. 2 mg PY/m3).

Krypande insekter, t.ex.,
Kackerlackor, Vuxen kornvivel,
Tobaksbagge, Vägglus, Loppor m.fl.

600 ml outspädd AquaPy per
3000 m3 (dvs. 6 mg PY/m3).

Ytbehandling:
Var noga med att behandla till strax innan avrinningsnivå, ca 50 ml per m2 på glatt yta.
Vill man ha en s.k. Flush-out effekt för att driva ut insekterna från sina gömställen använder man mindre
munstycke och högre tryck så att man får större andel små droppar.
Rengöring av sprutan
Skölj sprutan med rent vatten omedelbart efter användning.
Förvaring
Förvars torrt och frostfritt.
Förpackningen omskakas före användning.
AquaPy kan lagras upp till 2 år efter produktionsdatum i tättsluten originalförpackning.
Tomemballage
Sprutmedelsrester skall lämnas till kommunens avfallshantering som farligt avfall. Tomma förpackningar
sköljes tre gånger med rent vatten och lämnas till kommunal avfallshantering för plastavfall..
Säkerhetsföreskrifter
Använd skyddshandskar av nitrilgummi (0,40 mm), skyddsglasögon, samt skyddskläder och gummistövlar vid
behandling. Vid risk för inandning av sprutvätskan, använd halvmask med partikelfilter P2.
Beträffande applicering av AquaPy inomhus genom besprutning som dimma tillåts tillträde till behandlad lokal
tidigast 30 minuter efter behandling.
Första hjälpen
Allmänt: Vid symptom på förgiftning och/eller irritation av hud, ögon eller andningsorgan, kontakta genast
läkare.
Inandning: Tillförsel av frisk luft (förhindra avkylning).
Hud: Tag av förorenade kläder. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.
Ögon: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.
Förtäring: Skölj munnen grundligt och drick mycket vatten. Kontakta genast läkare och visa denna
förpackning eller etiketten.

PY = pyretrin
Sprututrustning.
ULV-aerosol behandling:
Använd ett ULV - aggregat, som kan producera och fördela droppar med en maximal genomsnittlig diameter
på 50 mikrometer och gärna under 25 mikrometer.
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Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Samla upp spill.
Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering som farligt
avfall.
Förvaras oåtkomligt för barn.
BIOCIDPRODUKT
Behörighetsklass 2. Registreringsnummer 4771. Endast för
yrkesmässigt bruk.

INSEKTSMEDEL

Övriga ämnen:
Piperonylbutoxid (135 g/L).
Innehåller reaktionsmassa av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (CMIT) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on
(MIT). Kan orsaka allergisk reaktion.

Mot oönskade insekter och spindeldjur
i och omkring byggnader.
Endast för yrkesmässigt bruk.
Registeringsnummer: 4771
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Beredningsform: EW- Emulsion, olja i vatten.

er

ANNAN MÄRKNINGSINFORMATION
Medlet är giftigt för bin.
För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.
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VARNING

Verksamma ämnen:
Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt 6 vikt-% (60 g/L) motsvarande 3 vikt-% (30 g/L)
pyretrin (PY).

F

Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

LABMC_4945_A_PacTec

Tillverkningsdatum: Se nedanför etiketten.
Produkten är hållbar till 2 år efter tillverkningsdatum.
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