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KILL-IT® INSEKT



KILL-IT INSEKT
400 ml och 750 ml. Artikelnummer: 69005 resp. 69006.  

Bekämpar snabbt och effektivt flugor, getingar och annan ohyra inomhus t ex i djurstallar, bostäder, mjölkrum, förråd och 
liknande utrymmen.  
Bekämpar även getingar i bostäder, förråd, vindar och källare.

Kill-it Insekt innehåller pyretriner I och II och piperonylbutoxid.
 
Användning
Flugor är i många stallar periodvis en plåga för djur och skötare. Dessutom sprider flugor en mängd bakterier och smitta 
mellan djur.  
Vuxna flugor bekämpas effektivt med Kill-it Insekt. Vid stora problem och under längre perioder rekommenderas en kom-
bination av Dimilin eller  
Neporex (larvicider) och Kill-it Insekt.

För bästa resultat mot flugor - stäng fönster, dörrar och ventilation. Skaka förpackningen. Håll burken upprätt något över 
huvudhöjd och spruta  
snett uppåt i en halvcirkelformad rörelse utan att träffa tak, väggar eller föremål. För att få en jämn spridning - gå sakta 
genom lokalen under  
sprutningen.
 
Spridningen från sprayen är så effektiv att det räcker om man sprutar ca 4 sekunder per 30 m³. 
Efter sprutning bör fönster och dörrar vara stängda i 30 minuter. Upprepa behandlingen vid behov - när nya flugor har 
kläckts. 

Getingar i ett getingbo bekämpas enklast med att Kill-it Insekt sprayas rakt in i boet några sekunder. Tänk på att skydda 
huvud, armar och händer.  
Den bästa tidpunkten är på kvällar och nätter då getingarna är slöa och samlade i boet.

Inne i rum bekämpas getingar på samma sätt som flugor, dvs Kill-it Insekt sprayas i rummet med fönster och dörrar 
stängda.  
Undvik att spraya direkt på fönsterrutorna.

 
Deklaration
Verksamma beståndsdelar: Pyretriner I och II 0,4 viktprocent, piperonylbutoxid 2,0 viktprocent 
Förpackningsstorlek: 750 ml 
Spraytid: 240 sek
 
Förpackningsstorlek: 400 ml 
Spraytid: 120 sek

Vid användning i bostäder undvik att spruta direkt på tak, väggar, möbler och olika föremål. 
Täck över akvarium och burfåglar.

Brandfarlig. Följ alltid etikettens anvisningar!
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