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FORSIGTIG
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412). 
Undgå udledning til miljøet (P273). 
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det 
eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. 
Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet. Handskematerialet skal angives af 
godkendelsesindehaveren i produktdatabladet. 
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. 
Vask huden efter arbejdet. 

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes af professionelle skadedyrsbekæmpere mod kakerlakker. Må kun anvendes 
indendørs i revner og sprækker eller som spotbehandling. 
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. 
På grund af en risiko for forgiftning ved indtagelse, må produktet ikke anvendes i områder hvor 
børn, husdyr samt vilde dyr kan få adgang. 
Må ikke bruges i eller omkring afløb. 
Må ikke tømmes i kloakafløb. 
Tør overskydende og spildt gel op med tør klud, der bortskaffes med dagrenovationen. 
Må ikke bruges på områder, der rengøres med vand, da det vil fjerne gelen. 
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 
Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes. 
Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og 
skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild. 

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

INSEKTMIDDEL
Må kun anvendes af professionelle skadedyrsbekæmpere mod kakerlakker. Må kun anvendes indendørs i 
revner og sprækker eller som spotbehandling. 
Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Nettoindhold: 4 x 30 g
Insektmiddel BPR-reg. nr. 1-258. 
Aktivstof indoxacarb og biocidholdigt produkt er godkendt efter 
biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).
Indeholder indoxacarb. Kan udløse allergisk reaktion
Indeholder: indoxacarb 0,6% w/w (6,7 g/l)
Præparattype: Gel

BRUGSANVISNING
 - Kun til professionel brug.
 - Til brug i enkelt- og multi-familie boliger, erhverv og industri, offentlige 

og institutionelle bygninger og transportudstyr.
 - Må kun anvendes på områder der er utilgængelige for spædbørn, 

børn, kæledyr og dyr uden for målgruppen.
 - Må ikke anvendes på overflader, hvor temperaturen kan overstige 50 °C, 

da dette kan bevirke, at gelen bliver flydende og mister effektivitet 
(eksempler omfatter, men er ikke begrænset til, dele af komfurer, ovne, 
grill, stinkskabe, saunaer, varmelamper, frituregryder, opvaskemaskiner 
og varmtvandsrør).

 - Må ikke anvendes på områder, hvor fødevarer/foder, køkkenredskaber 
eller flader hvor levnedsmidler tilberedes kan komme i kontakt med 
eller blive forurenet af produktet.

 - Må ikke anvendes på områder, der ofte rengøres, da dette vil fjerne 
produktet.

 - Må ikke anvendes i eller omkring afløb.

Advion® Cockroach Gel er et insekticid, der indeholder 0,6% indoxacarb, 
som er et klar-til-brug lokkemads-produkt, til bekæmpelse af kakerlakker.
Advion® Cockroach Gel bekæmper kakerlakker, incl.:

Orientalsk kakerlak (Blatta orientalis)
Tysk kakerlak (Blatella germanica)
Amerikansk kakerlak (Periplaneta americana)

Advion® Cockroach Gel er designet til at bekæmpe kakerlak-arter, og er 
effektivt mod både voksen- og nymfe-stadier.  Advion® Cockroach Gel 
indeholder det aktive stof indoxacarb, et stærkt og ikke-repellerende in-
sekticid. Den mindre forsinkelse i dødeligheden, forårsaget af den aktive 
ingrediens, indoxacarb, giver kakerlakkerne tid til at indtage lokkemaden 
og vende tilbage til deres bosteder og forurene andre kakerlakker, hvilket 
resulterer i væsentlig reduktion af skadedyrsangrebet.

Indendørs anvendelse
 - Advion® Cockroach 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, bosteder og de mest  
hensigtsmæssige udlægningspunkter.

 - Advion® Cockroach Gel kan bruges indendørs i både fødevare/
foder-lagerområder og non-food/non-foder områder, anvendes som 
revne- og sprække-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 kakerlakkerne 
holder til.

 - Advion® Cockroach 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 i 
områder hvor kakerlakker er aktive.

Dosering for alle anvendelser
Dosering fra 0,2 g/m² op til 0,5 g/m².
Udlæg minimum 2 pletter gel pr. m². Et øget antal pletter af gel (op til 
5 pletter gel pr. m²) kan være nødvendigt ved større kakerlak-angreb, 
ekstremt snavsede forhold, eller hvor Orientalske og Amerikanske 
kakerlakker er dominerende.

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. 0,35 g

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

Resistens
 - For at minimere risikoen for resistens hos insekterne (enten fysiologisk 

eller adfærdsmæssig) anbefales det, at Advion® Cockroach Gel ikke 
anvendes alene i et kakerlak-udryddelsesprogram.

 - Dette produkt bør snarere anvendes som led i et udryddelses-
program, der bruger produkter, som indeholder et aktivt stof med 
en virkningsmekanisme forskellig fra indoxacarb, det aktive stof i 
Advion® Cockroach Gel.

 - Da tilstedeværelsen af resistente individer er svært at påvise før an-
vendelse, påtager Syngenta sig intet ansvar for noget tab, som måtte 
skyldes et mislykket resultat af anvendelse af Advion® Cockroach Gel 
til bekæmpelse af visse resistente insekter.

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). Tom emballage og rester kan bort-
skaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Lagring
Opbevares i original emballage på et aflåst, tørt sted. Undgå ekstreme 
temperaturer. 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®

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


