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Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs etiketten före användning.
Undvik utsläpp till miljön. 
Samla upp spill.
Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. 

Innehåller indoxakarb. Kan orsaka allergisk reaktion.

Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

INSEKTICID (PT18)
Gelbete mot myror för professionell användning, inomhus och utomhus.
Läs etiketten och alla bruksanvisning före användning.

Nettovikt: 4x30 g

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

Innehåller: indoxakarb 0,05% w/w (0,6 g/l)
Beredningsform: Gel
Partinummer: Se förpackningen.
Tillverkningsdatum: Se förpackningen.
Utgångsdatum : 2 år efter tillverkningsdatum
Reg nr: 5285

BRUKSANVISNING
Produkten ska appliceras som ett bete i en förfylld spruta och endast i områden 
som är oåtkomliga för barn och husdjur.
I områden där livsmedel/foder hanteras i anläggningar för livsmedel/foder får ap-
plicering endast ske i sprickor och springor. 
Produkten kan också placeras inuti godkända betesstationer eller liknande  
anordningar för att säkerställa att produkten är oåtkomlig för barn,sällskapsdjur och 
icke-målorganismer. 

Endast för professionellt bruk.
Endast för användning i områden som är oåtkomliga för spädbarn, barn,  
sällskapsdjur och icke-målorganismer.
Applicera inte i eller runt avloppet.
Får ej användas i områden där livsmedel/foder, redskap för livsmedel eller ytor för 
livsmedel kan komma i kontakt med eller kontamineras av produkten.
Använd inte i områden som ofta rengörs, eftersom detta kan leda till att gelbetet försvinner.
Applicera inte på ytor där temperaturen kan överstiga 50°C, eftersom detta kan 
leda till att gelen smälter och därmed förlora effektivitet. Exempel inkluderar, men är 
inte begränsande till, delar av spisar, ugnar, grillar, dragskåp, bastu, värmelampor, 
fritöser, diskmaskiner och varmvattensrör.
När produkten används utomhus, se till att den appliceras på platser där den är 
otillgänglig för att sköljas bort av vatten, tex vid våtstädning och regn.
Använd inte produkten i områden där det är känt att ett betydande antal fåglar 
aktivt livnär sig på myror som behandlas, utan att ta bort fåglarnas åtkomst till 
området med t ex nät.
Täck betet för att minimera risken av åtkomst för icke-målorganismer. 

Advion® Ant Gel är en insekticid, innehållande 0,05 % indoxakarb, vilken är ett 
bruksfärdigt bete för bekämpning av myror. 
Advion® Ant Gel bekämpar myror (adulta), inkl.: 
Svartmyra (Lasius niger)
Faraomyra (Monomorium pharaonis)
Argentinsk myra (Linepithema humile)
Mindre husmyra (Tapinoma melanocephalum)
Andra myror som bekämpas inkluderar: Paratrechina longicornis, Pheidole  
megacephala, Myrmica rubra, Crematogaster spp, Tetramorium spp og Camponotus spp.

Advion® Ant Gel är speciellt formulerad för att locka ett stort antal myra arter. 
Advion® Ant Gel innehåller den aktiva substansen indoxakarb, ett kraftfullt och 
icke-repellerande insektsmedel. Den korta fördröjningen i dödlighet, orsakad av 
den aktiva substansen, indoxakarb, uppmuntrar myrorna att konsu- mera betet 
och återvända till sitt bo och förorena andra myror, vilket resulterar i betydande 
minskning av skadedjursangreppet.
Genom trophallaxis, delar myror betet med de reproduktiva medlemmar av kolonin, 
vilket leder till drottning- dödlighet och total eliminering av skadedjursangreppet. An-
vändning av Advion® Ant Gel kommer att se till att eliminera myrorna inom dagar 
efter applicering av gelen enligt anvisningarna på etiketten.
1. Användning inomhus 
 - Advion® Ant Gel bete bör endast placeras i områden otillgängliga för barn och husdjur. 
 - Angripna områden bör noggrant undersökas för att fastställa det totala angreppet, 

platser för födosök, avelsområden och de mest lämpliga placeringsplatserna. 
 - Advion® Ant Gel kan användas inomhus i både mat/foderförvaringsutrymmen 

och non-food/non-feed områden, användas som sprickor och springor be-
handling i och runt om bostadshus, industrianläggningar, kontor, lager, storkök, 
sjukhus, skolor, vårdhem, hotell, bussar, tåg, flygplan, detaljhandel och kom-
mersiella företag, eller någon lämplig plats där myrorna samlar mat. 

 - Advion® Ant Gel placeringsplatser kan omfatta sprickor och springor längs väg-
gar eller golv, bakom eller under utrustning eller apparater, under bord, i mon-
tering av bord eller möbler, inom eller i närheten av soprum, tak, kryputrymmen 
och sprickor i skåp. 

 - Advion® Ant Gel kan också placeras inuti godkända fällor med bete, eller likn-
ande anordning, för att säkerställa att produkten är utom räckhåll för barn och 
husdjur, och sådana anordningar ska placeras längs de aktiva födosöksstigar 
eller områden med hög myra aktivitet.

2. Användning utomhus
 - Advion® Ant Gel bete bör endast placeras i områden otillgängliga för barn, hus-

djur, icke-målorganismer och nyttoinsekter.

 - Täck betet för att säkerställa att åtkomst för icke-målorganismer minimeras.
 - Använd inte där du vet att ett stort antal fåglar aktivt livnär sig på myror som 

ska behandlas utan att ta bort fåglarnas åtkomst till området, till exempel vid 
att sätta ett nät över marken.

 - Se till att produkten placeras i områden som är oåtkomliga för väta skrubbning 
eller tvättning av regn.

 - Angripna områden bör noggrant undersökas för att fastställa det totala angreppet, 
platser för födosök, avels-områden och de mest lämpliga placeringsplatserna. En 
noggrann undersökning runt en struktur kan avslöja områden där myrorna har till-
gång till strukturen; försök bör göras för att ta bort denna åtkomst.

 - Advion® Ant Gel bör placeras som en klick eller en tunn pärla vid skadedjurens 
åtkomstplatser, såsom längs fönster, dörrar, mellan byggelement eller mellan 
andra platser där myror vistas, längs väggar, soprum eller lämpliga platser som 
fungerar som livsmiljöer för myror.

 - Advion® Ant Gel kan också placeras inuti godkända fällor med bete eller liknande 
anordning för att säkerställa att produkten är utom räckhåll för barn och husdjur, 
och sådana anordningar ska placeras längs de aktiva födosöksstigar eller områden 
med hög myra aktivitet.

• Advion® Ant Gel bete bör placeras som små äckar, eller alternativt, tunna pärlor av gel. 
• Flera små placeringar fördelade inom ett område är mer effektiv än 1 eller 2 

placeringar av stora mängder. 
• Undvik att använda Advion® Ant Gel på ytor med rester från senaste behandling 

med repellerande insektsspray. 
• Områden, där Advion® Ant Gel har applicerats, bör inte besprutas med repel-

lerande insekticider. 
• Beteplaceringar bör kontrolleras med 7–14 dygns mellanrum för konsumtion 

och attraktivitet, och återplaceras vid behov.
Dosering för alla användningar 
Dosering 0,1–0,5 g/m2. 
Utlägg minimum 1 klick gel per m2, upp till 5 klickar gel per m2, eller som en tunn 
pärla av gel upp till 5 cm långa på varje placeringspunkt. Anmärkning: 
 - En klick på 5 mm i diameter väger cirka 0,1 g 
 - En klick på 1 cm i diameter väger cirka 0,5 g 
 - Tunna pärlor 5 cm långa och 3 mm breda väger cirka 0,4 g 

För att använda gelen, ta bort locket på munstycket, och tryck spetsen av munstyc-
ket mot ytan som skall behandlas, försiktigt trycka kolven tills tillräcklig gel är 
placerad. Sätt tillbaka locket på munstycket när behandlingen är avslutad. 

Vanligtvis bör betet inspekteras för konsumtion var 7-14 dag och fyllas på efter behov.
• Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder.
• Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering av produkten. 
• Använd lämplig behållare för att undvika miljöförorening.
• Låt inte materialet förorena grundvattnet.
• Spola inte ut i ytvatten- eller avloppssystem.

Resistens
Myror är sociala insekter och födosökande myror är alla sterila honor, så behovet 
av resistenshantering är kraftigt reducerad. 
 - Det rekommenderas dock att Advion® Ant Gel inte användas ensamt i ett program 

för utrotning av myror. 
 - Denna produkt bör snarare användas som en del av ett program för utrotning, som 

använder produkter som innehåller en aktiv substans med en verkningsmekanism 
som skiljer sig från indoxakarb, den aktiva substansen i Advion® Ant Gel.

Spild
Torka upp spill eller överskott av produkt i slutet av behandlingen med papper och 
släng använt papper till deponi. 

Bortskaffande
Återanvänd inte röret för gelbetet; tomma rör måste kasseras på ett säkert sätt.
Lagring
Förvaras i originalförpackning på en låst och torr plats som är oåtkomlig för barn. 
Undvik extrema temperaturer. Förvaras åtskilt från mat, dryck och djurfoder.
Inga speciella restriktioner beträffande lagring tillsammans med andra produkter. 
Hållbarhet på upp till 2 år.

För mer information om produkten på vår hemsida www.syngenta.dk 

Registrerade varumärken 
Syngenta Group Company: Advion®


