Sikkerhetsregler for Milbastop ultra
Gift. Flytende konsentrat.
Virkestoff: Cyphermetrin 150 g/l
Inneholder hydrokarbon blanding, mindre enn 25%
Antennelig. Irriterer luftveiene. Helseskadelig. Kan forårsake lungeskader ved svelging.
Gjentatt kontakt kan føre til hudirritasjon.
Dampen kan medføre svimmelhet.
Kan ha langvarig giftig virkning for vannorganismer ved tømming i vann.
Foringsområdet: Drikke- og forautomater fjernes før påføring. Tennkilder må fjernes. Røyking
forbudt. Sprøytetåke må ikke inhaleres. Ved kontakt med øynene, skylle rikelig med vann og kontakt
lege. Ved svleging, må lege kontaktes. Forevis emballasje eller etikett. Må kun brukes i lokaler med
god utlufting/ventilasjon. Dette produktet og emballasjen er spesialavfall, og må behandles som
følge av det.
Skal oppbevares innelås. Må holdes borte fra barn og uautoriserte brukere. Det må brukes hel
beskyttelsesdrakt, beskyttelsesbriller og ansiktsmaske ved bruk.
Milba Stop virker aktivt mot røde fuglemidd i rom for smådyr, fjørfe, storfe, hest og gris.
Gjennom kontakt med Milba Stop, dør skadedyr momentant.
Bruksanvisning:
1. Milba Stop konsentrat blandes med vann i forhold 1:40. (1 flaske Milba Stop=250 ml blandes
med 10 liter vann holder til 300 m2 )
2. Spray oppløsningen i de rom/staller/fjøs som er infisert.
3. Gjenta behandling etter 5 – 6 dager.
Forsiktighetsregler: Dyr skal ikke utsettes for Milba Stop. Må ikke brukes direkte på dyrene. Kan
sprayes på vegger/fasader, men kan medføre misfarging. Glatte, ikkeabsorberende flater kan vaskes
med vann.
Stoffet er virksomt i 6 uker.
Gammelt Milba Stop eller rester av Milba Stop skal ikke tømmes i vann, klosett eller avløp.
Behandles som spesialavfall. Emballasjen må ikke brukes til andre formål. Milba Stop skal ikke
videreselges, men behandles som spesialavfall.
Førstehjelp:
Giftinformasjonen
Kirkeveien 166, 0450 Oslo
Telefon: 22 59 13 00
Ved mistanke om forgiftning, avbryt arbeidet og kontakt lege.
Ved inhalering: Få vedkommende ut i frisk luft og hold ham/hun rolig. Kontakt lege straks.
Ved hudkontakt: skyll straks med såpe og rikelig med vann. Gjenta flere ganger. Ved endringer i
huden, farge eller avskalling, kontakt lege.
Ved øyekontakt: Kontakt lege umiddelbart. Skyll åpne øyne med rikelig rennende vann, gjerne flere
minutter.
Ved svelging: Må ikke bruke brekningsmidler av noe slag. Kontakt lege umiddelbart. Spyl munnen og
drikk rikelig med vann.

