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FICAM D
Hyönteismyrkky
Vain ammattikäyttöön
Käyttötarkoitus
1. ampiais- ja herhiläispesien torjunta - sisäkäyttöön
2. suora käyttö muurahaisten torjuntaan - sisäkäyttöön

Insekticid
Endast för yrkesmässigt bruk.
Användningsområde
1. bekämpning av geting- och bålgetingbon - inomhus
2. bekämpning av myror - inomhus

Lupanumero: FI-2018-0043
Luvan haltija Bayer A/S - Arne Jacobsens Allé 13
DK- 2300 København S - Puh +45 23 50 00
Tanska
Tehoaine: Bendiokarbi 1,289 % w/w
Valmistetyyppi: Pölyte (DP)

Tillståndsnr: FI-2018-0043
Tillståndets innehavare Bayer A/S - Arne Jacobsens Allé 13
DK- 2300 København S - Tel +45 23 50 00
Danmark
Verksam beståndsdel: Bendiokarb 1,289 % w/w
Typ: Puder (DP)

VAROITUS
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

VARNING
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter.
Undvik utsläpp till miljön
Samla upp spill.
Innehållet skall behandlas som farligt avfall och tomma
behållaren som blandavfall.
Använd biocider med största försiktighet. Läs etiketten.

Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Valumat on kerättävä.
Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
Käytä biosidituotteita varoen. Lue tuoteseloste ja valmistetta
koskevat ohjeet ennen käyttöä.
Vaarallista mehiläisille.

Farligt för bin.
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ENSIAPU
Tämä valmiste sisältää antikolinesteraasiyhdistettä. ÄLÄ KÄYTÄ
valmistetta, jos lääkäri on KIELTÄNYT tällaisten yhdisteiden
käytön.

FÖRSTA HJÄLPEN
Denna produkt innehåller ett kolinesterashämmande ämne.
ANVÄND EJ om läkare avråder dig från att arbeta med
sådana föreningar.

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia
hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli
mahdollista).

Sök omedelbart vård i händelse av olycka eller om du känner
obehag. Visa etiketten, om så är möjligt.

Jos tuotetta on nielty, yritä oksennuttaa potilasta, ellei potilaan
tajunnan tila ole alentunut tai potilas ole tajuton.
Potilas on pidettävä levossa, ja lääkärin on tutkittava potilas tai
hänet on vietävä välittömästi sairaalaan.

Framkalla kräkning vid förtäring förutsatt att patient är vid
fullständigt medvetande.
Patienten måste hålla sig stilla och snarast undersökas av
läkare eller föras till sjukhus.

Henkilökohtainen:

Personlig skyddsutrustning:

Tuotetta käsiteltäessä:
Käytä kemikaalinkestäviä nitriilisuojakäsineitä valmisteen
käsittelyssä (0,40 mm).
Hengityssuojaimen, jonka suojakerroin on 20, käyttö on pakollista.

Vid hantering:
Användaren ska bära kemikalietåliga nitrilgummihandskar
(0,40 mm).
Andningsskydd med skyddsfaktor 20 är obligatoriskt.

Valmistetta levittäessä:
Käyttäjien on käytettävä suojahaalaria (vähintään tyyppi 4, EN
14605), joka ei läpäise biosidivalmistetta, ja kemikaalinkestäviä
nitriilikäsineitä (0,40 mm).
Valmistetta levitettäessä on käytettävä hengityssuojainta, jonka
suojauskerroin on 20.

Vid applicering:
Användaren måste bära skyddsoverall (minst typ 4, EN
14605) som är ogenomtränglig för bekämpningsmedlet, samt
kemikaliebeständiga nitrilgummihandskar (0,40 mm).
Obligatorisk användning av andningsskydd med skyddsfaktor
20.

KÄYTTÖOHJEET
Menetelmä: Käsisirotin tai tomutuspakkaus, paljepölytin tai
mäntätyyppinen pistooli.

ANVÄNDNING
Metod: Handströare eller handspruta, bälg- eller kolvpistol.

Älä levitä valmistetta sähkökäyttöisellä kiertopuhaltimella.
Voidaan käyttää ampiaisten ja herhiläisten torjuntaan ainoastaan
käsikäyttöisellä ja/tai sähkökäyttöisellä applikaattorilla levitettynä.

Får ej appliceras med roterande fläktdriven utrustning.
. Mot getingar och bålgetingar endast med manuell och/eller
eldriven applikator
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Ampiais- ja herhiläispesien torjunta
Sisäkäyttöön, käytettäväksi pesien torjuntaan sisätiloissa,
käytetään läpäisemättömän pintamateriaalin kanssa.

Bekämpning av geting- och bålgetingbon
För användning inomhus, för bekämpning av bon inomhus,
används med tät yttäckning.

Osuus:
20–60 g ampiaispesää kohti pesän koon mukaan.
20–60 g kiinanherhiläisen pesää kohti pesän koon mukaan.
Käytä enintään 11 kertaa vuodessa.

Dosis:
20–60 g per getingbo beroende på boets storlek.
20–60 g per bo med asiatisk jättebålgeting beroende på boets
storlek.
Appliceras högst 11 gånger per år.

Levitä valmistetta pesän suuaukon ympärille ja suuaukon kautta
pesään. Jos mahdollista, puhkaise aukko pesän seinämään ja
levitä aukon kautta pesän sisään. Vaikka valmiste ei villiinnytä
ampiaisia, ole varovainen tuotetta käyttäessäsi, sillä käyttäjän
läsnäolo saattaa tehdä niin.

Applicera produkten på området runt boets ingång och genom
ingången in i boet. Gör om möjligt hål i boets väggar och
applicera in i boet genom öppningen. Produkten retar inte
getingar, men var försiktig eftersom användarens närvaro
kan göra det.

Kun torjutaan pesiä sisätiloissa, käytä valmistetta yhdessä
läpäisemättömän pintamateriaalin kanssa (jätteet on hävitettävä
vaarallisena jätteenä).

För bekämpning av bon inomhus på tät yta (alla rester
avfallshanteras som farligt avfall).

Vältä valmisteen pääsyä viereiselle märkäpuhdistettavalle pinnalle.
Peitä viereiset märkäpuhdistettavat pinnat läpäisemättömällä
materiaalilla (esim. muovilakanalla) tai poista jauhe pyyhkimällä
tuotteesta likaantuneet pinnat märillä kertakäyttöpyyhkeillä.

Undvik kontaminering av intilliggande våt städade ytor vid
behandlingen. Täck intilliggande våt städade ytor med
ogenomträngliga material (t.ex. plast) eller avlägsna pulver
genom våttorkning med engångsdukar.

Huolehdi siitä, että mehiläiset eivät pääse myrkytettyihin pesiin,
mieluusti tukkimalla pesien kulkuaukot. Käsittelyn jälkeen pesät on
poistettava ja hävitettävä vaarallisena jätteenä.

Förhindra bin som söker föda att komma åt bon som
bekämpas, exempelvis genom att blockera ingångarna. Ta
bort boet efter bekämpningen och avfallshantera det som
farligt avfall.

Kun torjutaan sisätiloissa olevia pesiä, jätteet on hävitettävä
vaarallisena jätteenä.

Avfallshantera alla fasta rester efter bekämpning av bon
inomhus som farligt avfall.
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Muurahaisten torjunta sisätiloissa
Levitetään paikallisesti erityisesti sähkölaitteiden ympärille,
aukkojen, koteloiden ja huoltokanavien sisäpuolelle.
Levitetään suoraan muurahaisten pesään tai niiden välittömään
läheisyyteen aukkojen, koteloiden ja huoltokanavien sisäpuolelle.
Sulje/tiivistä aukot, kotelot ja huoltokanavat levityksen jälkeen.
Osuus:10–20 g neliömetriä kohti. Käytä enintään 11 kertaa
vuodessa.
Riskinhallintatoimet
Levitä ainoastaan paikkoihin, joihin lapset ja lemmikit eivät pääse.
Käsittelyn aikana ainoastaan käyttäjä saa olla käsittelyalueella.
Estä sivullisten pääsy käsiteltävälle alueelle.
Älä käytä paikoissa, joissa valmistetta voi päästä ruokaa, rehuun
tai veteen.

Bekämpning av myror inomhus
För fläckvis applicering, särskilt runt elektriska apparater, inuti
håligheter och serviceventiler.
För direkt applicering på myrboet eller i direkt närheten av
myrboet inuti håligheter och serviceventiler.
Stäng/försegla håligheterna eller serviceventilerna efter
appliceringen.
Dosis: 10–20 g per kvadratmeter. Appliceras högst 11 gånger
per år.
Riskbegränsande åtgärder
Applicera bara på platser som är oåtkomliga för barn och
husdjur.
Området får bara beträdas av användaren när bekämpningen
pågår. Obehöriga får inte beträda området under pågående
bekämpning.
Använd inte produkten där livsmedel, fodermedel eller vatten
kan bli förorenat.

SÄILYTYSSUOSITUKSET

LAGRING

Säilytä viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

Förvaras på en torr, sval och väl ventilerad plats.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa.
Säilytä turvallisessa paikassa.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Tämän valmisteen säilyvyys on 2 vuotta.

Förvaras i originalförpackningen.
Förvaras på säker plats.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Denna produkt har en förvaringstid på 2 år

HÄVITTÄMISOHJEET

ANVISNINGAR FÖR BORTSKAFFANDE

Tyhjää pakkausta ei saa käyttää uudelleen.

Återanvänd inte behållaren
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Hävitä tyhjä pakkaus sekajätteenä ja sisältö vaarallisena jätteenä.

Innehållet skall behandlas som farligt avfall och tomma
behållaren som blandavfall.
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