Nyhet

Røkbasert skadedyrbekjempelse

Basol Norge sine Fumi-produkter er enkle i bruk. Du kan selv
på en effektiv og skånsom måte behandle lokaler og boliger
med vårt røkbasert insektsmiddel.
Produktene har en meget god virkningsgrad og dreper de fleste skadedyr, inkludert skjeggkre og veggedyr. FumiGol og FumiCyp er begge tørt pulverbasert produkt, pakket i ulike boks
størrelser for ulike areal. Vår produsent er Fumi-Hogar, et spansk firma med internasjonal
distribusjon, ekspert på røkteknologi i over 50 år .
Ved bruk av FumiGol og FumiCyp må du beregne doseringen ut fra hvor stort rom / bygning
du har. FumiGol har en veke som antennes, FumiCyp har en tablett hvor plast antennes. Hvit
røk vil da fylle hele rommet og trenger inn i alle hulrom og sprekker. Etter 6 timer har du behandlet rommet. Røkrestene ventileres ut etter behandling.
Denne behandlingen gjentar du etter noen uker for også å ta evt. ny klekkede insekter. De
fleste insekter har 1-2 uker klekketid men f. eks skjeggkre har 2 mnd.

BRUKSOMRÅDE

BRUKERVEILEDNING

Produktene er ypperlig til
innendørs / lukkede områder som
boliger, bygninger, lager, kontorer,
containere, skoler, bibliotek, tekstiler, garderober, loft, avløpssystem, ventilasjonskanaler etc.

1. Beregn nødvendig dosering
utfra hvor stort rommet / bygningen er.

FumiGol og FumiCyp har en
meget god virkningsgrad mot
skadedyr som skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, maur, veps, bier,
edderkopper, treorm, biller, snutebiller, fluer, mygg, møll, lopper,
andre flyvende eller krypende
insekter, og alle slags leddyr.

3. Rist / vend boks forsiktig.

DOSERING
FumiCyp:
•

1 tablett à 50 er anbefalt å
behandle opp til 100 m³.

FumiGol Flush:
•

60 grams boks er anbefalt å
behandle opp til 175 m³

•

120 grams boks er anbefalt å
behandle opp til 350 m³

•

360 boks er anbefalt å behandle opp til 1000 m³.

2. Deaktiver røkdetektorer og
steng ventilasjon. Lukk vinduer
og dører. Tett eventuelle lekkasjer.

FORPAKNING
FumiCyp: Plastboks med 12
tabletter à 50 gram.
FumiGol: Metall boks; 60, 120 og
360 gram.

4. Plasser tablett/ boks på gulvet,
på et lokk el lign, vekk fra brennbart materiale.
5. Tenn på plasten / veken og forlat rommet eller bygningen.
6. Skilt rommet eller bygningen
«Røkbehandling pågår – ingen
adgang «.
7. La rommet eller bygningen
være avstengt i 4-6 timer.
8. Før man tar i bruk rommet /
lokalene igjen, sørg for god ventilering slik at evt overskuddsrøk
forsvinner. Vent gjerne 4-12 timer
før bruk av rommet / bygningen,
vurderes etter hvilke type og
hva det brukes til. Vask eventuelle røkrester.
9. Gjenta behandlingen etter
noen uker /måneder for å ta
nyklekkede insekter.
Sjekk klekketid.

Trenger du mer informasjon, ring oss
på 38 04 64 04

- vi hjelper deg g jerne!

Basol Norge AS
Skibåsen 40
4636 Kristiansand
38 04 64 04/ post@basol.no
Nettbutikk: www.basol.no

Vi leverer over hele landet!

