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FORSIGTIG

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs 
nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informations-
materiale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes af professionelle mod myrer i og omkring bygninger.
Må kun anvendes på begrænsede overflader som spot- eller barrierebehandling.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i 
brugsanvisningen nævnte.
Må kun bruges i områder som er utilgængelige for børn, husdyr og andre dyr uden for 
målgruppen.
Må ikke bruges i eller omkring afløb.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler 
og foderstoffer må ikke forurenes.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405/102).

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

INSEKTMIDDEL (PT18)
Må kun anvendes af professionelle mod myrer i og omkring bygninger.
Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

BRUGSANVISNING
Undlad brug af bekæmpelsesmidlet på overflader, der kan blive mere end 
50°C varme, for eksempel dele af ovne, kakkelovne, grills, stinkskabe, 
saunaer, varmelamper, frituregryder, opvaskemaskiner og varmtvandsrør. 
Høje temperaturer kan få geleen til at opløse og tabe effekten.

Opbevares i den originale emballage på et tørt sted, hvor temperaturen 
er konstant.

Advion® Ant Gel er et insekticid, der indeholder 0,05% indoxacarb, som er 
et klar-til-brug lokkemadsprodukt, til bekæmpelse af myrer.
Advion® Ant Gel bekæmper myrer, incl.:
Sort havemyre (Lasius niger)
Farao myre (Monomorium pharaonis)
Argentina myre (Linepithema humile)
Mindre husmyre (Tapinoma melanocephalum)
Af andre myrer der bekæmpes kan nævnes: Paratrechina longicornis, 
Pheidole megacephala, Myrmica rubra, Crematogaster spp, Tetramorium spp.

Advion® Ant Gel er specielt formuleret til at tiltrække en lang række af 
myre-arter. Advion® Ant Gel indeholder det aktive stof indoxacarb, et 
stærkt og ikke-repellerende insekticid. Den mindre forsinkelse i døde-
ligheden, forårsaget af den aktive ingrediens, indoxacarb, tilskynder 
myrer til at indtage lokkemaden og vende tilbage til deres redesteder og 
forurene andre myrer, hvilket resulterer i væsentlig reduktion af skade-
dyrsangrebet. Gennem trophallaxis, deler myrer lokkemaden med de re-
produktive medlemmer af kolonien, hvilket fører til dronning dødelighed 
og fuldstændig eliminering af skadedyrsangrebet. Brugen af Advion® Ant 
Gel vil sørge for at eliminere myrerne inden for få dage efter anvendelse 
af gelen ifølge etikettens brugsanvisning.

1. Indendørs anvendelse
 - Advion® Ant Gel lokkemad bør kun udlægges på arealer utilgængelige 

for børn og kæledyr.
 - Angrebne områder bør nøje undersøges for at afgøre den samlede 

infestation, placeringer af fouragering, ruge-områder og de mest hen-
sigtsmæssige udlægningspunkter.

 - Advion® Ant Gel kan bruges indendørs i både fødevare/foder-lagerom-
råder og non-food/non-foder områder, anvendes som revne- og spræ 
ke-behandling i og omkring beboelsesejendomme, industri-anlæg, 
kontorer, pakhuse, storkøkkener, hospitaler, skoler, plejehjem, hoteller, 
busser, tog, fly, detail-handel og kommercielle virksomheder, eller 
med passende placering steder, hvor myrerne samler føde.

 - Advion® Ant Gel udlægningssteder kan omfatte revner og sprækker 
langs vægge eller gulve, bagved eller under udstyr eller apparater, under 
borde, ved samling af borde eller møbler, omkring vaske, inden for eller 
i nær-heden af skralderum, lofter, krybekældre og sprækker i skabe.

 - Advion® Ant Gel kan også placeres inde i godkendte lokkemadsfælder, 
eller lignende udstyr, for at sikre, at produktet er utilgængeligt for børn 
og kæledyr, og sådant udstyr skal placeres langs aktive fourageringsstier 
eller områder med høj myre aktivitet.

2. Udendørs anvendelse
 - Advion® Ant Gel agn bør anvendes i områder utilgængelige for børn, 

kæledyr, ikke-målorganismer og nytteinsekter.
 - Tildæk lokkemaden for at sikre at adgang for ikke-målorganismer 

minimeres.
 - Må ikke anvendes, hvor man ved at et stort antal fugle aktivt lever af 

myrer der skal behandles, uden at fjerne fuglenes adgang til området 
ved f.eks. at sætte et net over jorden.

 - Sørg for at produktet udlægges på områder, der er utilgængelige for 
vådvaskning eller udvaskning af regn.

 - Angrebne områder bør nøje undersøges for at afgøre den samlede 
infestation, placeringer af fouragering, ruge-områder og de mest hen-

sigtsmæssige udlægningspunkter. En grundig inspektion omkring en 
konstruktion kan afsløre områder, hvor myrerne får adgang til kon-
struktionen; der bør gøres forsøg på at fjerne denne adgang.

 - Advion® Ant Gel bør udlægges som en plet eller en tynd perle ved 
skadedyrenes adgangssteder, såsom langs vinduer, døre, mellem 
bygningsel menter, kloak områder, tilstødende træer, langs eller mellem 
murværk der huser myrer, langs vægge, skralderum eller egnede steder 
der fungerer som tilholdssteder for myrer.

 - Advion® Ant Gel kan også placeres inde i godkendte lokkemadsfælder, 
eller lignende udstyr, for at sikre, at produktet er utilgængeligt for børn 
og kæledyr, og sådant udstyr skal placeres langs aktive fourageringsstier 
eller områder med høj myre aktivitet.

3. Advion® Ant Gel lokkemad bør udlægges som små pletter, eller alternativt, 
tynde perler af gel.

4. Flere små udlæg fordelt inden for et område er mere effektivt end 1 
eller 2 udlæg af store mængder.

5. Undgå at anvende Advion® Ant Gel på overflader med rester fra nylig 
behandling med repellerende insektspray.

6. Områder, hvor af Advion® Ant Gel er blevet anvendt, bør ikke sprøjtes 
med repellerende insekticider.

7. Lokkemadsplaceringer bør inspiceres jævnligt for forbrug og til-
trækningskraft, og genudlægges efter behov.

Dosering for alle anvendelser
Dosering fra 0,1 til 0,2 g/m², op til 0,5 g/m²
Udlæg minimum 1 plet gel pr. m², op til 5 pletter gel pr. m², eller som en 
tynd perle gel op til 5 cm lang på hvert udlægningspunkt.
Bemærk:
 - En plet størrelse på 5 mm i diameter vejer ca. 0,1 g
 - En plet størrelse på 1 cm i diameter vejer ca. 0,5 g
 - Tynde perler 5 cm lange og 0,3 cm brede vejer ca. 0,4 g

For at anvende gelen, fjern hætten på dysen, og tryk spidsen af dysen mod 
overfladen der skal behandles, tryk langsomt på stemplet, indtil tilstræ kelig 
gel er udlagt. Sæt hætten på dysen, når behandlingen er afsluttet.

Resistens
 - Myrer er sociale insekter og fouragerende myrer er alle sterile hunner, 

så behovet for resistenshåndtering er stærkt reduceret.
 - Det anbefales dog, at Advion® Ant Gel ikke anvendes alene i et myre- 

udryddelsesprogram.
 - Dette produkt bør snarere anvendes som led i et udryddelsespro-

gram, der bruger produkter, som indeholder et aktivt stof med en  
virkningsmekanisme forskellig fra indoxacarb, det aktive stof i Advion® 
Ant Gel.

Spild
Tør spild eller overskydende produkt efter endt behandling op med køkkenrulle. 
Brugt køkkenrulle kan bortskaffes med dagrenovationen.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale 
regler for affaldshåndtering (P501).
Emballagen må ikke genbruges. Rester og tom emballage bortskaffes 
med dagrenovationen.

Lagring
Opbevares i den originale emballage på et tørt sted, hvor temperaturen 
er konstant.
Opbevares utilgængeligt for børn og ikke-professionelle folk.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk 
Registrerede varemærker 
Syngenta Group Company: Advion®

Nettoindhold: 4 x 30 g
Insektmiddel BPR-reg. nr. 1-259. 
 Aktivstof indoxacarb og biocidholdigt produkt er godkendt efter 
biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)
Indeholder: indoxacarb 0,05% w/w (0,6 g/l)
Præparattype: Gel
Batch nr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.
Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Godkendelsesindehavers:
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S 
Danmark
Tel: +45 32 87 11 00


