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RTU+ prof.- Universal Insektmiddel 
 
Tanaco's RTU+ er baseret på lugtfri 
permethrin og D-Trans-Allethrin. 
 
RTU+ er klar til brug, lugtfri, pletter ikke og 
kan bruges både på porøse og ikke porøse 
overflader. 
RTU+ virker øjeblikkeligt og har også en 
vis langtidsvirkning - afhængig af 
underlagets beskaffenhed. 
 
RTU+ kan anvendes til bekæmpelse af en 
lang række flyvende og krybende insekter 
indendørs samt på altaner og terrasser, 
bl.a. fluer, myg, hvepse, kakerlakker, 
myrer, sølvfisk,  tæppebiller, ørentviste, 
bænkebidere, møl, sølvfisk, tusindben, 
edderkopper og lopper (hunde- og katte-
lopper i omgivelserne). 
 
RTU+ har en meget lav toksicitet overfor 
mennesker og dyr og kan også anvendes, 
hvor fødevarer produceres og opbevares - 
såsom restauranter, fødevareforretninger, 
bagerier m.v. 
 
Undgå at behandle områder, der kommer i 
direkte kontakt med fødevarer samt dyr og 
mennesker. 
 
Omrystes før brug. Sprøjt direkte på 
insekterne, deres skjul og opholdssteder. 
 
Ved flyvende insekter: Sprøjt opad og 
rundt i lokalet. 
Overdæk akvarier og fjern fuglebure under 
behandlingen. Sprøjten holdes i en afstand 

af ca. 30 cm fra o
behandles. 
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Tom emballage 
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Opbevares frost
 
Aktivstof: Perm
(0,238%) cis/tra
d-trans-allethrin 
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Artikler mod skadedyr og ukrudt
aco 
+ prof.  5 ltr. dunk 
+ prof.10 ltr. dunk. 

erflader, der skal 

 forringes ved sprøjtning 
 afvaskes.  
 mod møl skal det 
, samt skabsvægge og 
 med 20 ml. pr. m². 

 på planter. 

rbejdet. 

ølgende fremhævede 
dføre straf: 
des til bekæmpelse af 
dørs samt på altaner 

des i stalde, hønse-
use og lignende. 
r og foderstoffer må 

s. 
ilgængeligt for børn. 
vares sammen med 
kkevarer og 

es i kloakafløb. 

g rester skal afleveres til 
ffaldsordning for farligt 

it. 

thrin 2,4 g/l 
 25/75 
,5 g/l (0,05% 
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