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Deltametrin - aerosol

Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus,
trips, sikader, minérfluer, rotsnutebiller 
og sommerfugllarver på prydplanter 
i veksthus og innendørs beplantning.

Hobbypreparat - klar til bruk.

Decis® plantespray
Deltametrin - aerosol

Hobbypreparat - klar til bruk.

Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus, trips, 
sikader, minérfluer, rotsnutebiller og 
sommerfugllarver på prydplanter i veksthus og 
innendørs beplantninger.

Virkeområde og virkemåte
Decis plantespray er et pyretroid med kontakt-, 
mage- og frastøtende virkning mot de fleste insekter. 
Preparatet er skadelig for nytteinsekter. Insektene 
dør ved kontakt med preparatet hvis de blir truffet av 
sprøytevæske eller når de setter seg på eller spiser 
av behandlede plantedeler.

Bruksrettledning
Spray ved begynnende angrep. Rist boksen godt før 
bruk. Spray med ca. 50 cm avstand til plantene slik 
at det oppnås god dekning, men uten at det blir 
avrenning. Unngå å spraye direkte i åpen blomst. 

Forsiktighetsregler
Ved uhell eller mistanke om forgiftning, kontakt lege 
eller giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00. Vask 
hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Avfallshåndtering
Spraybokser tømmes fullstendig for innhold.
Tomemballasje leveres med husholdningsavfall. 

Lagring
Lagres mørkt og kjølig, men frostfritt. Må ikke 
utsettes for direkte sollys. Oppbevares på et godt 
ventilert sted.

Merk: Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. 
Dette innebærer ingen garanti for at preparatet 
under alle forhold har den forventede virkning. 
Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. 
Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen 
måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, 
bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

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

Produksjonsår: Se batch nr.

Tilvirker: Bayer BV, Mijdrecht, Nederland

Importør: Bayer AS, Pb. 14, 0212 Oslo
 www.bayergarden.no

Avgiftsklasse 7 Reg.nr.: 2009.2 Nettoinnhold: 400 mlNO.can.7038090968286.B

NO.can.7038090968286.B

Sammensetning pr liter:
Deltametrin .............................. 31 mg
Drivgass (propan og butan) ...... 24 g
Emulgatorer og vann .............. 940 g

Bruksområde
Decis plantespray er tillatt brukt på prydplanter i 
veksthus og innendørs beplantninger.

Deltametrin - aerosol

Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus,
trips, sikader, minérfluer, rotsnutebiller 
og sommerfugllarver på prydplanter 
i veksthus og innendørs beplantning.

Hobbypreparat - klar til bruk.

Decis®

Mot skadeinsekter

MEGET 
BRANNFARLIG

ADVARSEL
Meget brannfarlig.
Giftig for vannlevende organismer, kan gi uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Giftig for bier og andre pollinerende insekter. 
Unngå innånding av gass.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)


