Swirr Myrdosa mot myror

Viktig information om hur
du använder produkten

Användning och placering
Swirr Myrdosa är ett registrerat
bekämpningsmedel avsett för bekämpning
av myror både inomhus och utomhus.
Myrdosan innehåller ett bete med ett
lockämne. Myrdosan aktiveras genom att
du bryter bort de två tapparna på dosans
ovansida. Myrorna har då fri tillgång till
betet som de bär till boet för att mata
myrdrottningen och larverna med. När
myrdrottningen påverkas av betet slutar
boet att fungera och myrinvasionen upphör.
Myrdosan ska placeras där många myror
rör sig. Ju fler myror som fraktar bete till
boet desto bättre resultat. Kontrollera
att myrorna verkligen kommer fram till
myrdosan. Om de inte gör det, placera
myrdosan på en annan plats. Låt myrdosan
stå kvar till dess att myrorna har försvunnit.
Myrdosan är aktiv i flera veckor.

Efter användning
Myrdosan får inte slängas bland vanligt
hushållsavfall utan ska lämnas på en
miljöstation.
Viktig information
• Läs alltid etiketten före användning
och följ instruktionerna.
• Myrdosan aktiveras genom att bryta
bort de två tapparna som sitter i
kanten på myrdosans ovansida.
• Tvätta händerna med tvål och
vatten efter hantering av myrdosan.
Använd gärna handskar.
• Myrdosan ska placeras och användas
på så sätt att barn och husdjur inte
har möjlighet att komma åt den.
• Undvik att placera myrdosan på
alltför fuktiga eller varma platser
(exempelvis i direkt solljus).
• Säkerhetsdatablad för Swirr
Myrdosa (reg. nr. 5018) finns på vår
hemsida www.anticimex.se under
fliken Dokument.

Tips om hur du kan skydda ditt hus mot myror och information
om myror hittar du på vår hemsida www.anticimex.se

För mer information, kontakta oss på
075-245 10 00 eller besök www.anticimex.se.
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Med hjälp av Swirr Myrdosa kan du
minska problem med myror både inomhus och utomhus. Myrdosan innehåller
ett bete som påverkar myrboet och
bidrar till att myrinvasionen upphör.

