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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van wespen
in nesten in spouwmuren of onder dakbedekking. Niet toepassen op
plaatsen, waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is.

Waarschuwingszinnen:
- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

De dosering en instructies zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing
moet worden aangehouden.

Veiligheidsaanbevelingen:
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Voorkom lozing in het milieu.
- Beschermende handschoenen, beschermende kleding, gelaatsbescherming, oogbescherming dragen.
- Gelekte/gemorste stof opruimen.
- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijke of
bijzonder afval.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
GEBRUIKSAANWIJZING
Het middel is bedoeld voor pleksgewijze behandeling van naden en kieren
en oppervlakken met behulp van een poederspuit, ter bestrijding van
wespen in nesten in spouwmuren en onder dakbedekking.
Breng poeder aan in de openingen in de spouwmuur waar wespen in- en
uitvliegen. Gebruik 50-100 g poeder per nest voor de behandeling van
nesten onder dakbedekking. Bij voorkeur bij avond toepassen als de
wespen zich in het nest bevinden.
Om bodem- en in het water levende organismen te beschermen dient de
bodem onder en rondom het te behandelen object te worden afgedekt
met plastic tijdens het aanbrengen van dit product, en dienen resten die
het middel bevatten te worden afgevoerd als chemisch afval.

Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Toelatingshouder: Denka Registrations B.V.
			
Postbus 337 – 3770 AH Barneveld

Permas -D

Lotnummer: 		
Zie verpakking
Productiedatum: Zie verpakking
Houdbaarheid:
Tot 2 jaar na productie

Ter bestrijding van
WESPEN IN NESTEN

De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product. Daar door hem
geen controle over het gebruik ervan kan worden uitgeoefend, kan hij
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor minder goede werking of schade,
direct of indirect, ontstaan uit het gebruik.

®

in spouwmuren of onder dakbedekking

DROOG BEWAREN

Aard van preparaat: Strooipoeder
Distributeur: EDIALUX NEDERLAND B.V.
Gildeweg 37b • 3771 NB Barneveld
Tel.: 0342-420435 • Fax: 0342-493868

Werkzame stof: Permethrin
Gehalte: 0,75%
Toelatingsnummer: 9093 N

E-mail: info@edialux.nl
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5 kg

waarschuwing

