
I.N.S. (INSECT NET SOLUTION)

INSECTICIDE (TP18) - Professioneel gebruik - Soort formulering: LLIN ('Long Lasting Impregnated Net'
of met langdurige insecticide geïmpregneerd net) - Actief bestanddeel: 5 g/kg (0,5% m/m) cypermethrin 
(CAS 52315-07-8).

Registratienr.: REG

Registratiehouder: Services JLM D, Bois 32 a, 7880 Flobecq, Tel: +32 484 38 16 50

Verdeler: Services JLM D, Bois 32 a, 7880 Flobecq, Tel: +32484 38 16 50

Verpakking :
Rollen van 20 m² tot 250 m²

Een met langdurige insecticide geïmpregneerd net met een breed spectrum aan toepassingen in
gebouwen

Voor professioneel gebruik in woningen, hotels, industriële gebouwen, ziekenhuizen, musea, 
restaurants en kantines (niet gebruiken op plaatsen waar voedsel wordt bereid), winkels, 
opslagruimten, slachthuizen en andere. Bewezen werkzaamheid tegen nimfen van motten, graankever,
rijstkever, kapucijnkers, zaagtandkever, tabakskever, vliegen en muggen.

Lees het etiket en de voorzorgsmaatregelen zorgvuldig voordat u dit product gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING

Afhankelijk van de plaats van toepassing en het gewenste insectendodende effect, kan het net als volgt
worden geplaatst:

– Voor kruipende insecten: bind het net vast onder het bedframe, achter kasten, achter
plinten, enz. Zorg ervoor dat niemand in direct contact kan komen met het net ndat het is
gelegd;

– Zet voor vliegende insecten zoals vliegen en muggen het gaas vast in een raamkozijn of
hang het als gordijn in deuropeningen, tussen twee kamers of in opslagplaatsen.

– Het net kan ook rondom de goederen worden geplaatst tegen vliegende en kruipende
insecten, als hoes op een pallet en/of als gordijn tussen opslagruimtes. Zorg ervoor dat er geen
direct contact is tussen het net en het voedsel. Indien het net wordt gebruikt voor het
conserveren van levensmiddelen, zorg er dan voor dat de levensmiddelen bij voorkeur verpakt
zijn met geplastificeerde verpakkingen, plastic folie, etc.) om contact met de levensmiddelen te
vermijden.

– Voor toepassing in een museum: onder en achter kasten, als gordijn tussen ruimtes en
opslagruimtes, op te beschermen museumstukken.

BELANGRIJK     : Het net mag nooit worden gewassen of buitenshuis worden gebruikt     !



WAARSCHUWING

GEVARENAANDUIDINGEN :
Zeer giftig voor in het water levende organismen, 
met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN :
Buiten bereik van kinderen houden. Voorkom 
afvoer in het milieu. Gelekt/gemorst product 
opruimen.

Inhoud/verpakking afvoeren volgens nationale 
voorschriften.

BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel 
water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg
een arts.

NA INSLIKKEN : bel het ANTIGIFCENTRUM (Tél :
070/245 245)/een arts bij misselijkheid.

NA INADEMING : breng de persoon in de frisse 
lucht en plaats de persoon in een houding die het 
ademen vergemakkelijkt.

BIJ AANRAKING MET DE OGEN: spoel 
voorzichtig uit met water gedurende meerdere 
minuten. Verwijder de contactlenzen als het 
slachtoffer deze draagt en gemakkelijk uit te 
nemen zijn. Blijf spoelen.

Partijnummer: zie informatie op de verpakking

Vervaldatum: raadpleeg de informatie op de verpakking (productiedatum + 2 jaar)

Bewaartijd: 2 jaar

Antigifcentrum: 070/245 245


