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• För användning inomhus
• Rengör rummen noggrant före behandling 
• Skaka behållaren ordentligt före 

användning
• Håll burken 30 cm från de ytor som ska 

behandlas
• Skapa barriärer genom att spraya 

sängramar och lister (eller en yta på 20 cm 
längst ner på väggarna)

• Spraya i alla sprickor och springor där 
vägglössen kan gömma sig

Använd 40 g/m2 (9 m2 per burk), motsvarande 
19 sekunder per m2.
Upprepa om nya angrepp observerats eller vid 
rengöring, utan att överskrida 11 appliceringar 
per år.

Långtidsverkande
Tidsbesparande
Fäster på alla ytor
Stannar kvar tills ytan avtorkas
Lätt att använda, snabbt och enkelt
Högeffektiv med minimal toxicitet
Behöver inga tillbehör
Kräver ingen damm blåsare/borste 
Lätt att ha med
Dubbla munstycken gör det lätt att           
komma åt överallt
Enkelt att applicera i sprickor vid tex               
golv och vägglister
Dammar inte

Endast för professionellt bruk!

Insektsmedel mot 
vägglöss (cimex 

leektsmectularius)

For Bug Plus är en färdigspray som sprayas 
i sprickor, springor och på öppna ytor! 

2 olika 
munstycken



BUKSANVISNING

• För användning inomhus. Produkten For Bug Plus är en färdigspray som sprayas i sprickor, springor och på öppna ytor 
mot vägglöss. Applicera ej på madrasser.

• Rengör rummen noggrant före behandling. Skaka behållaren ordentligt före användning. Håll burken 30 cm från de 
ytor som ska behandlas.

• Skapa barriärer genom att spraya sängramar och lister (eller en yta på 20 cm längst ner på väggarna). Spraya i alla 
sprickor och springor där vägglössen kan gömma sig. Använd 40 g/m2 (9 m2 per burk), motsvarande 19 sekunder per 
m2. Appliceras minimum 3 gånger fördelat på 1 till 4 veckor för effektiv behandling.

• Upprepa om nya angrepp observerats eller vid rengöring, utan att överskrida 11 appliceringar per år.

Avfallshantering: Innehållet lämnas till en godkänd avfallsmottagare i enlighet med lokala föreskrifter.

SKYDDSANGIVELSER

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Spraya inte över 
öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas 
för temperaturer över 50 °C. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra 
antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas spray. Tvätta huden grundligt efter användning. Används endast 
utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Förvaras inlåst och på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. 
Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Använd kemiskt resistenta skyddshandskar under produkthantering. Informera 
registreringsinnehavaren om behandlingen är ineffektiv. Undvik direkt eller indirekt kontakt med mat och foder.

FÖRSTA HJÄLPEN

Vid obehag, sök läkarhjälp. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Sök 
läkarhjälp vid obehag och/eller om stor a mängder har inandats. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. 
Sök läkarhjälp vid obehag eller om stor a mängder intagits. VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. 
Skölj huden med vatten. Sök läkarhjälp vid obehag. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 10 
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag. Ha förpackningen 
eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

DEKLARATION

Bekämpningsmedel klass 3. Reg. Nr. 5575Typ: AE (Aerosol) Produkttyp: Insekticider (PT18). Analys: Syntetisk amorf 
kiseldioxid (nano) (Cas. Nr. 112926-00-8) 1,67 % w/w (16,7 g/l) ved 20° C. Innehåller Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, 
cykliska Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan göra att man blir 
dåsig eller omtöcknad. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

Innehåll: 500 ml

Registreringsinnehavare: Tanaco Danmark A/S Glentevej 11, 6705 Esbjerg Ø, Denmark
Se stämpelimport och marknadsföring: Pelsis Nordic DK: +45 75 14 48 00 / SE: +46 430 780 40                                  
Läs alltid etiketten och bipacksedeln före användning och följ alla instruktioner.

For Bug Plus - färdigspray mot vägglöss


