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INSEKTMIDDEL - GODK. NR. NO-2015-0103 

Kun for profesjonell bruk innendørs og utendørs til bekjempelse av krypende 
insekter (inkludert kakerlakker og Skjeggkre) i sprekker, åpninger og til 
punktbehandling. Til bruk i og rundt boliger, industribygg, kontorer, varehus, 
kommersielle kjøkken, sykehus, skoler, sykehjem, hoteller, busser, tog, fly, butikker 
og kommersielle virksomheter for bevaring av menneskelig hygiene.

Indoksakarb - Åte (klar til bruk)
Sammensetning: 0,6% indoksakarb

EUH208 Inneholder indoksakarb. Kan gi en allergisk reaksjon.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett 

for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

BRUKSOMRÅDE OG VIRKEOMRÅDE
• Kun for profesjonell bruk.
• Kun for bruk i områder som er utilgjengelige for spedbarn, barn, kjæledyr og dyr utenfor 

målgruppen.
• Må ikke brukes i eller rundt avløp.
• Ikke bruk i områder hvor mat, dyremat, bestikk eller overflater som brukes i matlaging 

kan komme i kontakt med, eller bli forurenset av produktet.
• Ikke bruk i områder som blir vasket ofte, da dette vil fjerne åtet.
• Når produktet brukes utendørs, pass på at det kun brukes i områder som er utilgjengeli-

ge for bortvasking ved regn.
• Tørk av overflødige produktrester ved endt behandling med papirtørkle, og kast papirtør-

klet i restavfallet. 
• Må ikke brukes på steder der fugler aktivt spiser kakerlakker uten at det gjøres tiltak for 

å hindre fuglenes tilgang til området. Dette kan gjøres ved f.eks. å spenne ut et nett over 
det behandlede området.

• Dekk til åtet for å minimere tilgangen dyr utenfor målgruppen.
• Utlagt åte bør sjekkes hver 7-14 dag for å se om det er tatt, og påføres igjen ved behov. 

Advion® Cockroach Gel er et insektmiddel, som inneholder 0,6% indoksakarb, som er en 
klar-til-bruk åte til bruk innendørs og utendørs til bekjempelse av krypende insekter i sprekker, 
åpninger og til punktbehandling.
Advion® Cockroach Gel bekjemper krypende insekter, inkl.:
Orientalsk kakerlakk (Blatta orientalis) Voksne og nymfer
Tysk kakerlakk (Blatella germanica) Voksne og nymfer
Amerikansk kakerlakk (Periplaneta americana) Voksne og nymfer
Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) Voksne og juveniler

VIRKEMÅTE
Advion® Cockroach Gel er utformet for å kontrollere krypende insekter, og er effektiv mot 
både voksne og nymfe/juvenil stadier. Advion® Cockroach Gel inneholder virkestoffet 
indoksakarb, sterk og ikke-avstøtende insektmiddel. Den korte fordrøyningen i av dødelighet 
som er forårsaket av den aktive ingrediensen indoksakarb, gir tid til insekter å spise åten og 
vende tilbake til sine leveområder og forurense andre insekter, noe som resulterer i betydelig 
reduksjon av skadedyrangrepet.

Godkjenningen innehaver
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, DK-2300 København S, Danmark
Telefon: +45 32 87 11 00
e-mail: info.dk@syngenta.com



BRUKSRETTLEDNING
1. Innendørs bruk
• Advion® Cockroach Gel åte skal kun plasseres på områder utilgjengelige for barn og 

kjæledyr.
• Infiserte områder bør undersøkes nøye for å fastslå den totale infestasjon, steder av 

foraging, klekke-områder og de mest hensiktsmessige dispenserings punkter.
• Advion® Cockroach Gel kan brukes innendørs i både mat / fôr lagerrom og non-food / 

non-fôr områder, brukes som en revne og sprekk behandling i og rundt boliger, industri-
områder, kontorer, lager, storkjøkken, sykehus, skoler, sykehjem, hoteller, busser, tog, fly, 
varehandel og kommersielle foretak, eller annet egnet sted, der insekter bor.

• Advion® Cockroach Gel kan også plasseres inne i godkjente åte feller, eller lignende utstyr 
for å sikre at produktet er utilgjengelig for barn og kjæledyr, og slikt utstyr, bør plasseres i 
områder hvor insekter er aktive.

2. Utendørs bruk
• Advion® Cockroach Gel åte bør brukes i områder utilgjengelige for barn, kjæledyr og 

ikke-målorganismer.
• Sørg for at produktet dispenseres i områder som er utilgjengelige for våtvasking eller 

vaske ut av regn.
• En grundig undersøkelse rundt en struktur kan avdekke områder hvor insekter har tilgang 

til strukturen; forsøk bør gjøres for å fjerne denne tilgangen.
• Advion® Cockroach Gel skal dispenseres ved skadedyr tilgang steder, for eksempel langs 

vinduer, dører, mellom bygningsdeler, kloakk områder, tilstøtende trær, langs eller mellom 
mur som huser insekter, langs vegger, søppel rom eller egnede områder som fungerer 
som leveområder for insekter.

• Advion® Cockroach Gel kan også plasseres inne i godkjente åte feller, eller lignende 
utstyr for å sikre at produktet er utilgjengelig for barn og kjæledyr, og slikt utstyr bør 
plasseres i områder hvor insekter er aktive.

3. Advion® Cockroach Gel åte bør dispenseres som små flekker, eller alternativt, tynne 
perler av gel.

4. Flere små utlegg fordelt i et felt er mer effektiv enn en eller to utlegg av store mengder.
5. Advion® Cockroach Gel bør dispenseres i områder der insekter finnes, for eksempel 

mellom ulike bygningsdeler mellom utstyr og gulv, åpninger inn i hulrom i gulv, vegger, 
loftet, ben og paneler for utstyr, rundt vannrør, dører og vinduer, og bak og under apparater, 
vasker, skap og ethvert utstyr der insekter er kjent for å gjemme seg i eller bak.

6. Unngå å bruke Advion® Cockroach Gel på overflater med rester fra nylig behandling med 
avstøtende insektsspray.

7. Områder der Advion® Cockroach Gel har blitt anvendt, bør ikke bli sprayet med avstøtende 
insektmidler.

8. Åte plasseringer bør kontrolleres regelmessig for forbruk, og plasseres på nytt etter 
behov.

Dosering for alle bruksområder
Bruksmengde: fra 0.2 til 0.5 g/m². Påfør minimum 2 flekker med produktet per m². Økt 
antall produkt-flekker (opp til 5 per m²) kan brukes på spesielt utsatte områder, ved ekstra 
skitne forhold, eller om Orientalsk-eller Amerikansk kakerlakk dominerer.

Merk:
• flekker med 5 mm diameter veier omtrent 0.1 g
• flekker med 10 mm diameter veier omtrent 0.5 g
• en tynn strek, 5 cm lang og 3 mm bred, veier omtrent 0.35 g 

For å bruke gel, ta av lokket på dysen, og trykk spissen av dysen mot overflaten som skal 
behandles, trykk skånsomt på stempelet inntil tilstrekkelig gel er plassert. Sett lokket på 
dysen, når behandlingen er fullført.

RESISTENS
• For å minimere risikoen for resistens hos insekter (enten fysiologiske eller atferdsmessige) 

anbefales det, at Advion® Cockroach Gel ikke brukes alene i en kakerlakk utryddelsespro-
gram.

• Dette produktet bør heller anvendes som en del av et utryddelsesprogram som bruker 
produkter inneholdende en aktiv substans med en virkningsmekanisme forskjellig fra 
indoksakarb, den aktive ingrediensen i Advion® Cockroach Gel.

• Siden tilstedeværelsen av resistente individer er vanskelig å oppdage før bruk, påtar 
Syngenta ikke ansvar for eventuelle tap som måtte følge av en mislykket resultat av bruk 
av Advion® Cockroach Gel til å kontrollere visse resistente insekter.

FORSIKTIGHETSREGLER
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Vask hendene grundig med såpe og vann etter håndtering av produktet. 
Ikke spyl ned i overflatevann eller i kloakk.
Bruk vernehansker av polykloropren e.l. ved håndtering og bruk av preparatet.
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

AVFALLSHÅNDTERING
Tørk opp produktsøl og overflødig produkt etter endt behandling med et papirtørkle og kast 
i restavfall. 
Ikke fyll på eller bruk dispenseren igjen.
Tomme dispensere skal avhendes til et godkjent avfallsmottak.

LAGRING
Lagre i originalemballasje på et låst, tørt sted utilgjengelig for barn, og unngå ekstreme 
temperaturer. Lagres unna mat, drikke og dyremat.
Ingen spesielle restriksjoner for lagring sammen med andre produkter.
Forventet holdbarhet er opp mot 2 år.

MERK
Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet 
under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. 
Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på 
etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.


