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K-Obiol EC25 1 ltr 
Vare  Nummer Kolli Palle 
K-Obiol EC25 1 ltr 3100 12  
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K-Obiol EC25 insektmiddel anvendes til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre, 
opbevaringsrum i skibe og lastbiler samt transport- og procesanlæg for 
korn. 
 
Hurtig knockdown effekt 
Rækker til 300 m2 jævn overflade  
 
K-Obiol EC 25 er et flydende insektmiddel til bekæmpelse af 
kornskadedyr. 
K-Obiol EC 25 er kendetegnet ved en hurtig knockdown og 
kontrollerende effekt overfor kornskadedyr, såsom kornsnudebiller, 
rismel-biller. 
Virkningen indtræffer når insekterne kommer i kontakt med den 
behandlede overflade. 
Effekten er meget variabel på porøse overflader som umalet træ og beton. 
 
Brugsanvisning: 
K-Obiol EC 25 virker mod kornskadedyr bl.a. kornsnudebiller og rismel-biller. 
Langtidsvirkningen af behandlingen er afhængig af hvor rene de behandlede overflader er. 
K-Obiol EC 25 fortyndes med vand og udbringes med egnet udstyr fx rygsprøjte, som lever op 
til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. 
Operatøren skal anvende personlige værnemidler under opblanding og udbringning af midlet, læs 
sikkerhedsdatabladet før brug. 
 
Dosering: 
Grove overflade: 30 ml K-Obiol EC 25 opløses i 5 ltr vand. 
5 ltr opløsning rækker 50 m2 overflade. (15 mg deltamethrin per m2) 
Jævn overflade: 60 ml K-Obiol EC 25 opløses i 5 ltr vand. 
5 ltr opløsning rækker 100 m2 overflade.(15 mg deltamethrin per m2) 
For at opnå maksimal effekt, bør behandlingen ske på rengjorte overflader. På glatte, 
ikke-absorberende overflader er midlet effektivt i 16 uger. Midlets effekt kan være variabel på 
porøse overflader som beton og umalet træ. Porøse overflader skal genbehandles efter 6 uger, 
hvis produktet bruges mod kornsnudebiller. På beton kan det være nødvendigt at genbehandle 
med kortere intervaller. Mod rismelbiller skal der genbehandles efter 4 uger. 
Antal behandlinger: Én gang pr. år. 

K-O
biol EC 25 

I Danmark har kornsnudebillen i 
gennemsnit 2 årlige generationer. 
Maj og og ved høsttidpunktet 
omkring juli/august. 
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ADVARSEL 
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. 
Brandfarlig. (R10) 
Farlig ved indånding og ved indtagelse. (R20/22) 
Irriterer åndedrætsorganerne. (R37) 
Risiko for alvorlig øjenskade. (R41) 
Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65) 
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. (R66) 
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i 
vandmiljøet. (R50/53) 
Undgå indånding af aerosoltåger. 
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. 
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for 
plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad 
samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. 
 
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: 
Må kun anvendes til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre, opbevaringsrum 
i skibe og lastbiler samt transport- og procesanlæg for korn. 
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de 
i brugsanvisningen nævnte. 
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt 
produktet. 
Må ikke tømmes i kloakafløb 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 
 
 
Indhold: 1 Liter 
 
Analyse:  
Deltamethrin………25 g /L (2,7 w/w % ) 
Pironyl butoxid …. 225 g/L (23,9 w/w %) 
Opløsningmidlet…. naphtha (petroleums destillat). 
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