Trinol INSEKTMIDDEL

FAKTAARK

Forebyggelse mod og bekæmpelse af alle typer insekter i boliger og andre lokaler..
Trinol INSEKTMIDDEL kan anvendes mod alle
krybende og flyvende insekter som myrer, fluer,
ørentvister, sølvfisk, møl, biller, lopper, edderkopper
m.fl. Midlet er øjeblikkeligt dræbende på insekter
og har en langtidsvirkning op til 7 uger, afhængigt
af underlagets beskaffenhed. Midlet udsprøjtes hvor
insekter kommer eller opholder sig. Udsprøjtning
på rene og faste overflader giver den bedste
langtidsvirkning. Mod hunde- og kattelopper
sprøjtes i dyrenes omgivelser. Der udsprøjtes med
meget fint forstøvning ved møbler, tæpper og andre
sarte genstande. Planter tåler ikke behandling.
Akvarier tildækkes og evt. luftpumpe slukkes.
Stuefugle fjernes under udsprøjtningen.

Biller og mider
Effektiv og hygiejnisk bekæmpelse af mider og
biller

Myrer
Anvendes forebyggende eller bekæmpende de
steder, hvor myrer færdes eller opholder sig, langs
fodpaneler, ved dørtrin til yderdøre, i skabe, på
fliser og mange andre steder.

Kakerlakker
Effektiv og hygiejnisk bekæmpelse af kakerlakker.
Vær omhyggelig med behandling ved revner og
sprækker.

Fluer
Mod fluer behandles på varme og lyse steder, hvor
fluer ynder at opholde sig. F.eks. i vindueskarme, på
sålbænke, dørkarme m.v.
Hvepse
Mod hvepse indendørs behandles i vindueskarme,
idet hvepse søger mod lyset. Hvepseboer behandles
ved mørkets frembrud, når hvepsene er søgt hjem
til boet. Der sprøjtes nogle få gange op i boet og
derefter omkring det.
Hunde- og kattelopper		
Er også særdeles velegnet til bekæmpelse af
hunde- og kattelopper i dyrenes omgivelser. Ved
konstateret fremkomst behandles straks med midlet,
hvorved både lopper og larver dræbes øjeblikkeligt.
Behandlingen foretages overalt, hvor dyrene færdes.
Hunde og katte opsøges af lopper, der i deres
2-7 ugers levetid lægger op til 15 æg i døgnet i
kæledyrenes pels. Æggene tabes, hvor dyrene færdes,
og snart er der æg og pupper overalt.

Ørentvister
Mod ørentvister behandles i revner og sprækker,
f.eks. imellem vinduet og vinduesrammerne samt
andre steder, hvor de foretrækker at opholde sig.

Edderkopper
Mod edderkopper behandles i hjørner og hvor
de ellers ynder at opholde sig. Virker både
forebyggende og bekæmpende.
Mange andre insekter
Effektivt - både forebyggende og bekæmpende.
Vigtigt!
På møbler, tæpper og andre sarte genstande, må der
kun udsprøjtes i en meget fin forstøvning. Prøv i et
hjørne eller lignende før hele flader behandles, for
at se om genstandene tåler behandlingen.
Bemærk!!!
Er kun aktiv over for koldblodede dyr som insekter,
fisk og krybdyr. Pas derfor på ved akvariet og
planter, som ikke tåler behandling.
Deklaration:
Permethrin 1,0%, Piperonylbutoxid 1,0%,
Pyrethrin I og II 0,3 %
Dosering:
Flasken rækker til ca. 35 m².
Emballage:
700 ml sprayflaske.
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Sølvfisk
Virker både forebyggende og bekæmpende mod
sølvfisk i badeværelset og andre vådrum.

i beboelser. Vær omhyggelig ved revner og
sprækker, hvor insekterne gemmer sig. Trænger
effektivt ned i revner og sprækker, og der kan
påregnes en god langtidsvirkning.
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Trinol A/S arbejder konstant på at udvikle brugervenlige produkter.
Produkter der opfylder de krav som både lovgivning og den moderne,
ansvarsbevidste forbruger stiller i dag.
Det er vigtigt at vi sammen, finder den rette balance mellem effektivitet
og omtanke for mennesker og miljø.
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