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RESIDUAL INSEKTICID

MED ALOE OG
SOLFAKTOR I EN
SILIKONE-/VANDBASE,
SOM IKKE FEDTER

BEFRIER HESTEN FOR GENER FRA STIKKENDE OG GENERENDE
FLUER, MYG OG KLÆG. ANVENDES TIL GRÆSSENDE HESTE
Hurtigt virkende. Beskytter i op til 17 dage
Svedafvisende formel
Insektmiddel: Må kun anvendes som insektmiddel udendørs mod fluer, myg og klæg
ved direkte spray eller påføring med klud på heste og ponyer med 60 ml/dyr

Flydende produkt 0,946 L

RESIDUAL INSEKTICID

Må kun anvendes på heste og ponyer
Må ikke anvendes på føl under 12 uger.
ADVARSEL
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes som insektmiddel udendørs mod fluer, myg og klæg ved
direkte spray eller påføring med klud på heste og ponyer med 60 ml/dyr.
Midlet må kun anvendes på heste, der er udelukket fra konsum.
Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end
de i brugsanvisningen nævnte.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
På gårdspladser og andre områder, hvor der er afløb til kloak skal midlet
påsmøres med klud for at undgå spraydrift og afledning til kloak.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

BRUGSANVISNING:
Til den indledende behandling påføres 60 ml. Det skal også påføres igen hver gang
dyret vaskes eller udsættes for kraftig regn.
HESTE OG PONYER: Befrier hesten for gener fra kvægmyg, den lille stikflue,
plantageflue, myg og klæg (fejlagtigt også kaldet bremser).
HOLD BEHOLDEREN LODRET. RYST GRUNDIGT FØR BRUG.
Klar til brug. Blanding er ikke nødvendig. Denne vandbaserede formel kan påføres
direkte med udløserapplikatoren på sprayflasken eller det kan smøres på med en
klud vædet med produktet.
PÅSMØRING MED EN KLUD VÆDET MED PRODUKTET: Først børstes dyret for at
fjerne overskydende snavs og støv. En blød klud fugtes (men den gennemvædes
ikke, så den drypper) og den gnubbes på hårene. Det er bedst at påføre det ved at
gnubbe mod hårene. Vær ekstra opmærksom på ben, skuldre, underbenene , halsog hals og hoved, hvor der hyppigst ses fluer. Kun en let påsmøring er nødvendig.
Gør ikke huden våd. Efter påsmøringen børstes grundigt, så pelsen skinner.
BRUG SOM EN SPRAY: Påfør på hoved, ben, flanker, toplinjen og andre legemsområder, der normalt angribes af fluer. Gør ikke hestens hud våd og påfør ikke mere end
60 ml pr. gang. Efter påføringen børstes grundigt for at få pelsen til at skinne.
BORTSKAFFELSE
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme
beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges
DEKLARATION
Insektmiddel – reg. nr. 766-1. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.
præparattype: væske
INDHOLD
AKTIVSTOFFER:
0,50% (w/w) 4,98 g/L
PERMETHRIN(CAS-Nr. 52645-53-1)
PYRETHRINER og PYRETHROIDER (CAS-Nr.8003-34-7) 0,10% (w/w) 0,996 g/L
SYNERGISTER:
1,0% (w/w) 9,96 g/L
PIPERONYLBUTOXID/ PBO (CAS-Nr. 51-03-6)
EUH208 Indeholder permethrin, 1,2-benzisothiazolin-3-on og citronella olie
(Cymbopogon winterianus ekstrakt). Kan udløse allergisk reaktion.
Distribueret i Danmark af: Little Creek Western Company, Frisenvoldvej 20 - 8940
Randers SV - Danmark ,Tlf.: +45 6174 0059

FØRSTEHJÆLP
VED KONTAKT MED ØJENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning.
Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).
Fremkald IKKE opkastning. Kontakt den nærmeste giftinformation. Hvis der er
brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
RM 346099

Produceret til: W. F. YOUNG, LTD
Rock Road
Washington, West Sussex
United Kingdom, RH203BH
Tlf.: +44 (0) 1903 254830
©WFY
www.absorbine.com
Made in U.S.A.
Batchnummeret og udløbsdatoen er
anført på flasken.
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