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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

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

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 
Undvik utsläpp till miljön.
Innehållet lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Innehåller indoxakarb. Kan orsaka en allergisk reaktion.

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

INSEKTICID (PT18)
Gelbete mot kackerlackor för professionell anvandning, inomhus och utomhus.
Läs alltid etikett och bruksanvisning noggrant före användning.

Innehåller: 0,6 % indoxakarb
Beredningsform: Gel
Partinummer: Se förpackningen.
Tillverkningsdatum: Se förpackningen.

Utgångsdatum: Två år efter 
tillverkningsdatum.
Reg nr: 5286

BRUKSANVISNING
I områden där livsmedel/foder hanteras i anläggningar för livsmedel/foder får 
applicering endast ske i sprickor och springor. 
Endast för professionellt bruk.
Endast för användning i områden som är oåtkomliga för spädbarn, barn, sällskapsdjur 
och icke-målorganismer.
Applicera inte i eller runt avlopp.
Får ej användas i områden där livsmedel/foder, redskap för livsmedel eller ytor för 
livsmedel komma i kontakt med eller kontamineras av produkten.
Applicera inte på ytor där temperaturen kan överstiga 50 °C, eftersom detta kan 
leda till att gelen smälter och därmed förlorar effektivitet. Exempel inkluderar, men 
är inte begränsande till, delar av spisar, ugnar, grillar, dragskåp, bastu, värmelampor, 
fritöser, diskmaskiner och varmvattenrör.
Använd inte i områden som ofta rengörs, eftersom detta kan leda till att gelbetet 
försvinner.
När produkten används utomhus, se till att den appliceras på platser där 
den är otillgänglig för att sköljas bort av vatten, t.ex. vid våtstädning och regn. 

Advion® Cockroach Gel är en insekticid, innehållande 0,6 % indoxakarb, vilken är ett 
bruksfärdigt bete för bekämpning av kackerlackor.
Advion® Cockroach Gel bekämpar kackerlackor, inkl.:
Orientalisk kackerlacka - (Blatta orientalis) adulta och nymfer
Tysk kackerlacka - (Blatella germanica) adulta och nymfer
Amerikansk kackerlacka - (Periplaneta americana) nymfer

Advion® Cockroach Gel är speciellt formulerad för bekämpning av kackerlacka 
arter, och är effektiv mot både vuxen- och nymfstadier. Advion® Cockroach Gel 
innehåller den aktiva substansen indoxakarb, ett kraftfullt och icke-repellerande 
insektsmedel. Den korta fördröjningen i dödlighet, orsakad av den aktiva substan-
sen, indoxakarb, ger tid för kackerlackorna att äta betet och återvända till sitt bo 
och förorena andra kackerlackor, vilket resulterar i betydande minskning av ska-
dedjursangreppet.

1. Användning inomhus
• Advion® Cockroach 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® Cockroach Gel kan användas inomhus i både mat/foderförvaringsu-

trymmen och non-food/non-feed områden, användas som sprickor och springor 
behandling i och runt om bostadshus, industrianläggningar, kontor, lager, 
storkök, sjukhus, skolor, vårdhem, hotell, bussar, tåg, flygplan, detaljhandel 
och kommersiella företag, eller någon lämplig plats där kackerlackorna vistas.

• Advion® Cockroach 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 i områden där kackerlackorna 
är aktiva.

2. Användning utomhus
• Advion® Cockroach Gel bete bör endast placeras i områden otillgängliga för 

barn, husdjur, icke-målorganismer och nyttoinsekter.
• Täck betet för att säkerställa att åtkomst för icke-målorganismer minimeras.
• Se till att produkten placeras i områden som är oåtkomliga för väta skrubbning 

eller tvättning av regn.
• En noggrann undersökning runt en struktur kan avslöja områden där kac-

kerlackorna har tillgång till strukturen; försök bör göras för att ta bort denna 
åtkomst.

• Advion® Cockroach Gel bör placeras vid skadedjurens åtkomstplatser, såsom 
längs fönster, dörrar, mellan byggelement eller mellan andra platser där kac-
kerlackor vistas, längs väggar, soprum eller lämpliga platser som fungerar som 
livsmiljöer för kackerlackor.

• Advion® Cockroach 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 i områden där kackerlackorna 
är aktiva.

• Advion® Cockroach Gel bete bör placeras som små fläckar, eller alternativt, 
tunna pärlor av gel.

• Flera små placeringar fördelade inom ett område är mer effektiv än 1 eller 2 
placeringar av stora mängder.

• Advion® Cockroach Gel bör placeras i områden där kackerlackor vistas, såsom 
mellan byggelement, mellan utrustning och golv, öppningar till hålrum i golv, 
väggar, tak, ben och paneler för utrustning, runt vattenledningar, dörrar och 
fönster, och bakom och under apparater, handfat, skåp och annan utrustning 
där kackerlackor är kända för att gömma sig i eller bakom.

• Undvik att använda Advion® Cockroach Gel på ytor med rester från senaste 
behandling med repellerande insektsspray.

• Områden, där Advion® Cockroach Gel har applicerats, bör inte besprutas med 
repellerande insekticider.

• Beteplaceringar bör kontrolleras med 7–14 dygns mellanrum för konsumtion, 
och återplaceras vid behov. 

Dosering för alla användningar
Dosering 0,2–0,5 g/m2.
Applicera minst 2 klickar gel per m2.
Ett ökat antal klickar av gel (upp till 5 st per m2) kan vara nödvändigt vid större 
angrepp av kackerlackor, extremt smutsiga förhållanden, eller där orientaliska och 
amerikanska kackerlackor dominerar.
Anmärkning:
- En klick på 5 mm i diameter väger cirka 0,1 g
- En klick på 10 mm i diameter väger cirka 0,5 g
- En tunn sträng, 5 cm lång och 3 mm bred, väger cirka 0,35 g

För att använda gelen, ta bort locket på munstycket, och tryck spetsen av munstycket 
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
• För att minimera risken för resistens hos insekterna (antingen fysiologisk eller 

beteendemässig) rekommenderas, att Advion® Cockroach Gel inte användas 
ensamt i ett program för utrotning av kackerlackor.

• Denna produkt bör snarare användas som en del av ett program för utrotning, 
som använder produkter som innehåller en aktiv substans med en verknings-
mekanism som skiljer sig från indoxakarb, den aktiva substansen i Advion® 
Cockroach Gel.

• Eftersom förekomsten av resistenta individer är svårt att upptäcka före använd-
ning, påtar Syngenta inget ansvar för eventuella förluster, som föranleds av ett 
misslyckat resultat av användning av Advion® Cockroach Gel för bekämpning 
av vissa resistenta insekter.

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

Bortskaffande
Återanvänd inte plaströret för gelbetet; tomma plaströr måste kasseras på ett säkert 
sätt.

Lagring
Förvaras i originalförpackningen på en låst och torr plats som är oåtkomlig för barn. 
Undvik extrema temperaturer.
Förvaras åtskilt från mat, dryck och djurfoder.
Hållbarhet upp till 2 år.

Registerade varumärken
Syngenta Group Company: Advion®


