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RapidAction, BioTech Mosquito Attractant:
GreenFusion Octenol
ANVÄNDNING

Biocidprodukt som genereras på plats. Mot mygg och knott. Endast för utomhusbruk.
Får endast användas i därtill avsedd apparatur.

Preparat som avger verksam beståndsdel i gasform.

15 gram

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarliga
ögonskador. Skadligt vid hudkontakt. Mycket giftigt för
vattenlevande organismer.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka
läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före
användning.



Använd ögonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.




FARA

Verksamma beståndsdelar:
1-Okten-3-ol 67 vikt %. Mjölksyra 67 vikt-%.
EGENSKAPER
Produkten appliceras i myggbekämparen Predator, AMT-100, SkeeterVac eller MegaCatch
och används för att skapa en mygg- och knottfri miljö utomhus, t ex i trädgården. Detta sker
genom att produkten sprider ämnen som påminner om mänsklig kroppslukt, vilket attraherar
myggor och knott att komma till myggbekämparen där de oskadliggörs.
BRUKSANVISNING/DOSERING
Produkten är effektiv i upp till 4 veckor
SKYDDSÅTGÄRDER
Produkten finns i en ej öppningsbar kassett, vilket förhindrar direktkontakt. Om risk för direktkontakt
med produkten i kassetten uppstår skall tättslutande skyddsglasögon samt skyddshandskar av
butyl- eller nitrilgummi användas.
RENGÖRING AV UTRUSTNING
Produkten finns i en ej öppningsbar kassett, vilket gör att inget spill uppkommer.
Någon rengöring av utrustning beroende på produkten som sådan är inte aktuell.
AVFALLSHANTERING
Rester, spill och tom kassett som har innehållit produkten bortskaffas som farligt avfall. Förpackningen
får inte återanvändas. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Lämnas på
kommunal insamlingsplats som farligt avfall.
FÖRVARING
Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras torrt. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
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FÖRSTA HJÄLPEN
INANDNING

Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

HUDKONTAKT

Tag genast av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

KONTAKT MED
ÖGONEN

Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i upp till 10
minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den
skadade är vid fullt medvetande. Kontakta läkare.

MEDICINSK
INFORMATION

Symptomatisk behandling.

Tillverkningsnummer:
Tillverkare och registreringsinnehavare
Amplecta AB, Sweden
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