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Bruksområde:
Som hobbypreparat i private boliger og i nærings- og offentlige bygg. Skal bare

benyttes til bekjempelse mot sugende insekter på prydplanter innendørs.
Fordelene med Provanto SPRAY:

• Insektmiddel som gir langtidsvirkende beskyttelse mot insekter som bladlus, mellus 
 og skjoldlus.
• Insektene slutter å suge på planten allerede etter 1-2 timer.
• Effekten kan ses allerede etter et par dager.
• Virker i opp til 8 uker på prydplanter mot nye angrep av bladlus.
• Aktivstoffet virker ved kontakt eller etter inntak og har systemisk virkning. Det betyr at  
 aktivstoffet trenger inn i hele planten, slik at skjulte insekter også bekjempes.
Første hjelp
Innånding: Sørg for frisk luft. Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.
Ved hudkontakt: Vask huden grundig med såpe og vann.
Ved øyekontakt: Skyll øynene med lunkent vann. Fjern evt. kontaktlinser, fortsett deretter å 
skylle øyet. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.
Ved svelging: Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning. Hvis symptomer fremkommer, 
kontakt lege.
Middeltype: (AL) -�ytende, klar til bruk
Produksjonsdato/batchnr.: Påtrykt emballasjen.
Produktet er ved riktig oppbevaring holdbart i minst 
2 år etter produksjonsdatoen.

Markedsføres av: SBM Life Science AB 
Scheelevägen 30, 223 63 Lund, Sverige

+47 22 64 49 58
Registreringsinnehavere:

SBM Développement SAS
60 Chemin des Mouilles

691 30 Ecully, Frankrike

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljö. 
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller 
behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Skal bare benyttes til bekjempelse mot 
sugende insekter på prydplanter innendørs. 

Tillatt til hobbybruk. Klar til bruk.
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    Bruksrettledning
Hvor: Provanto Spray insektmiddel brukes på prydplanter 

til bekjempelse av bladlus, kvit�y (mellus) og skjoldlus.
Når: Brukes ved første synlige tegn på insektangrep. Gjenta 

behandlingen etter 7 dager hvis det fremdeles er behov. Andre 
behandling bør bare gjentas ved kraftige angrep, eller der det er 

inn�yging av nye skadedyr etter behandlingen. Bekjemper bladlus i opp 
til 8 uker. Unngå å behandle i direkte sol. Maximum 2 behandlinger per 

vekstsesong innenfor samme generasjon for å redusere risikoen for 
resistensutvikling.

Hvordan: Rist �asken godt. Still munnstykket på �asken til “ON” og spray 
hele planten. Det sprayes i en avstand på 30 cm, inntil planten er lett fuktig, 
men før avrenning av dråper. Etter bruk stilles munnstykket til den låste 
posisjonen igjen.

Viktig!
• Provanto Spray inneholder det virksomme stoffet Flupyradifuron, som 
tilhører den kjemiske gruppen butenolider (4D). For å unngå at skade-
dyreene blir resistente mot Provanto Spray skal bruksanvisningens 
dosering følges, og det må ikke utføres �ere behandlinger enn angitt i 
bruksanvisningen. Provanto Spray bør brukes i veksling med preparater 
med virksomme stoff som tillhører andre kjemisk grupper enn 
neonikotinoider (4A) og butenolider (4D). Ved mistanke om resistens 
bør bruken av Provanto Spray opphøre.
• Skal ikke brukes på spiselige planter.
• Må beskyttes mot sollys og skal ikke utsettes for temperaturer over 50º C.
Forsiktighetsregler: Bruk hansker og heldekkende arbeidstøy ved 
håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er 
ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege 
eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. Hvis det er bruk for legehjelp, ta 
med beholderen eller etiketten.
Oppbevaring: Frostfritt. Må ikke oppbevares sammen med matvarer, 
drikkevarer eller dyrefôr.
Avfallshåndtering: Rester fortynnes 5 ganger med vann og 
sprayes ut i henhold til bruksrettledningen. Rengjort 
emballasje leveres med husholdningsavfall.     
      Plastemballasje kildesorteres.
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Bruksområde:
Som hobbypreparat i private boliger og i nærings- og offentlige bygg. Skal bare
benyttes til bekjempelse mot sugende insekter på prydplanter innendørs.
Fordelene med Provanto SPRAY:
• Insektmiddel som gir langtidsvirkende beskyttelse mot insekter som bladlus, mellus 
og skjoldlus.
• Insektene slutter å suge på planten allerede etter 1-2 timer.
• Effekten kan ses allerede etter et par dager.
• Virker i opp til 8 uker på prydplanter mot nye angrep av bladlus.
• Aktivstoffet virker ved kontakt eller etter inntak og har systemisk virkning. Det betyr    
 at aktivstoffet trenger inn i hele planten, slik at skjulte insekter også bekjempes.
Første hjelp
Innånding: Sørg for frisk luft. Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.
Ved hudkontakt: Vask huden grundig med såpe og vann.
Ved øyekontakt: Skyll øynene med lunkent vann. Fjern evt. kontaktlinser, fortsett 
deretter å skylle øyet. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.
Ved svelging: Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning. Hvis symptomer 
fremkommer, kontakt lege. 
Middeltype: (AL) -�ytende, klar til bruk
Produksjonsdato/batchnr.: Påtrykt emballasjen.
Produktet er ved riktig oppbevaring holdbart i minst 
2 år etter produksjonsdatoen.
Markedsføres av: SBM Life Science AB 
Scheelevägen 30, 223 63 Lund, Sverige
+47 22 64 49 58

Registreringsinnehavere:
SBM Développement SAS

60 Chemin des Mouilles
691 30 Ecully, Frankrike

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljö. 
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller 
behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Skal bare benyttes til bekjempelse mot 
sugende insekter på prydplanter innendørs. 

Tillatt til hobbybruk. Klar til bruk.
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