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Bekämpningsmedel. Reg. nr. 5383
Behörighetsklass 2
Användningsområde:
Mot myror och tropiska myror. För användning inomhus och
omkring byggnader.
All annan användning är otillåten.
Använd biocider med största försiktighet. Läs etiketten.

INSEKTSMEDEL
Sirapsbaserat lockmedel
Myrbekämpning i och
omkring byggnader
Enkel och effektiv

Varning
Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.
Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
Innehållet/behållaren lämnas til till
godkänd avfallsmottagare.

Mot myror
Verksam beståndsdel:
Imidakloprid 0,03 vikt-%.
Förpackning: 30 gram per tub

4 x 30 g
Dossier : MAXFORCE QUANTUM • 4 x 30 g • SE • Réf. : SE81722129C • Article : 81726493 • Dim. : L 595 mm x H 80 mm

SE81722129C - ARTICLE 81726493

Batchnummer/Tillverkningsdatum: Se förpackningen.
Produkten är hållbar i minst 3 år från produktionsdatum.

Bayer AB
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Bruksanvisning
Maxforce® Quantum kontrollerar och bekämpar myrbon av svartmyror och faraomyror. Bäst verkan
uppnås genom att behandla så tidigt som möjligt, d v s så fort man ser myrorna.
Den här produkten innehåller imidakloprid som är giftigt för bin.
Maxforce® Quantum är ett sirapsbaserat lockmedel färdigt att använda med aktiva substansen
imidakloprid för bekämpning av myror och deras bon.
Maxforce® Quantum används där en diskret myrbekämpning önskas. Produkten appliceras med
“appliceringspistol”, är luktfri och färgar inte. Det är en klar, droppfri sirap som kan appliceras både
vertikalt och horisontellt, allt efter hur myrorna kommer in och är ett problem.
Vid användning inomhus appliceras produkten längs myrstigar.
Vid användning utomhus appliceras produkten endast i sprickor och springor och längs myrstigar på
terrasser,gångar, verandor, ingångar till skjul, garage etc.
Om boet är placerat i stenbelagd jord (t.ex. trädgårdsplattor, betong) kan produkten också placeras
direkt i myrboets ingång(ar).
Skydda från bin och väder genom att täcka över med t.ex. en blomkruka eller en tegelsten. Kontrollera
att myrorna ändå kan komma åt betet. Applicera inte på hårda ytor eller barmark som används som
myrstigar.
EJ för användning på jord, gräsmattor eller rabatter.
Vid användning runt byggnader applicera inte nära avlopp. Om den behandlade området har anslutning

till regnvattenuppsamling eller avloppssystem ska betet endast användas på platser som inte blir våta
eller hamnar under vatten, dvs skydda produkten från regn, översvämningar eller rengöringsvatten.
Maxforce® Quantum kan användas inom livsmedelsindustrin såsom kök, slakterier och lagerlokaler
samt i offentliga och privata byggnader såsom sjukhus, hotell och lägenhetskomplex.

Dosering:
Kläm ut 1 klick av betet på cirka 1 cm i diameter (200 mg) per kvadratmeter eller 1 klick per m myrstig.
Om ett kök på 10 m2 ska behandlas så lägger man ut 10 x 200 mg sirapsklickar.
Applicera max 2 g produkt per myrbo. Ingen spädning.
Vid direkt behandling av myrboet injiceras 2 g (10 klickar) direkt i boets ingång(ar).
Placera alltid sirapsdropparna så nära myrorna som möjligt. Detta hjälper myrorna att hitta lockmedlet.
Kontrollera betet en gång i veckan.
Om angreppet fortsätter efter en applicering kan ytterligare applicering bli nödvändig. Efter en
applicering är de flesta bon utrotade efter 14 dagar men det kan ta upp till 2 månader.
Undvik kontinuerlig användning av produkten.
Bekämpning av faraomyror
För att få ett bra resultat bör behandlingsområdet först undersökas för att bestämma hur behandlingen
ska utföras. Detta görs genom att lägga ut giftfritt lockfoder i form av svinlever eller proteinbaserat
lockfoder tills en klar bild framgår över var faraomyrorna håller till. Faraomyrorna är kända för att hålla
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till vid ställen med hög temperatur, ca 27-30°C, och det är oftast flera bon som lever i samexistens.
Efter att ha lokaliserat faraomyrornas utbredningsområde utförs behandling där faraomyrorna har
lokaliserats samt tätt inpå de myrbon som lokaliserats. Faraomyrornas bon är ofta mycket svåra att hitta,
t ex bakom köksbord, i hålrum i väggar, under golvpaneler, i elektriska installationer och apparater. För
att erhålla en bra bekämpning av faraomyror (och myror generellt) är det viktigt att Maxforce® Quantum
läggs ut tätt intill myrboet så att myrorna bär ner lockmedlet med gift i boet, vilket leder till att boet blir
bekämpat inifrån med utrotning av drottningen.
Bekämpning av svartmyror
För svartmyran utförs behandlingen i de skarvar och sprickor där myrorna ses komma från samt på de
stigar där myrorna går. Lägg 200 mg sirapsklickar per löpmeter samt behandla i revor och sprickor där
myrorna ses komma från.

OBSERVERA!
• Använd lämpliga skyddshandskar.
• Tvätta händer och exponerade hudområden innan du äter och efter användning.
• När behandlingen är klar avlägsnas den tomma patronen och kasseras på ett säkert sätt.
• Om patronen inte är helt tom avlägsnas den från applikatorn, förseglas med korken som medföljer
och förvaras enligt anvisningarna.
• Håll alltid rent från matrester och liknande i de områden där behandling utföres. Lockmedlets
attraktion minskar i annat fall.

• Behandlingen utförs så att lockmedlet är oåtkomligt för barn och husdjur.
• Maxforce® Quantum är hållbart och bekämpar myrorna i upp till 12 veckor efter utläggningen.
• Förvaras i originalförpackningen på en torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas mot frost.
• Produkten och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Kassera innehållet/behållaren hos
godkänd avfallsmottagare.
• Kontaminera inte bäckar, floder eller vattendrag med produkten eller använda behållare.

