
InsektNIX  SPRAY™

               HVORFOR

               HVOR

               HVORDAN

– Mot skjeggkre, sølvkre, maur, veggedyr 
og andre krypende skadeinsekter 

– Insektene kan ikke bli resistente 
– Høy klebeevne
– Ingen støvdannelse
– Aerosolspray uten freoner (CFC)

– Benyttes på utsatte steder, f.eks. i lagerlokaler, på 
altaner, kjøkkenet, badet, langs husveggene m.m.

– Spray InsektNIX SPRAY direkte og jevnt på 
overflaten i en sprayavstand på rundt 30 cm.

InsektNIX SPRAY
InsektNIX SPRAY er et smidig och effektivt bekjempelsesmiddel mot 
krypende skadeinsekter. InsektNIX SPRAY er spesielt utviklet for bruk 
på vanskelig tilgjengelige eller vertikale overflater, og i miljøer der 
støvdannelse må unngås. Den aktive ingrediensen i  InsektNIX SPRAY er 
et rent naturprodukt uten nervegift som er langtidsvirkende, og utvikler 
ingen resistens hos skadedyrene.

Bruksområde: Mot skjeggkre, sølvkre, maur, veggedyr og andre krypende 
skadeinsekter innen kategorien leddyr. InsektNIX SPRAY har god klebeevne 
og er ikke støvdannende. Egenskapene gjør produktet spesielt egnet for 
bruk på vanskelig tilgjengelige eller vertikale overflater som sengerammer, 
skap eller bak gulvlister, samt i miljøer som soverom og hvilesteder for 
mennesker og husdyr, kjøkken, storkjøkken eller produksjonsmiljøer der 
støvdannelse må unngås.

Slik fungerer InsektNIX: InsektNIX SPRAY er en aerosolspray med den 
aktive ingrediensen kiselgur, et svært finmalt fossilt steinmel (diatomitt). 
Pulveret fester seg på skadedyrets ytre hudskjelett/vokslag og trekker ut 
væske. Insektets naturlig beskyttende vokslag ødelegges, og skadedyret dør 
av uttørkning. InsektNIX SPRAY er fri for nervegift, freoner og løsemidler. 
Dersom bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene følges, finnes det 
ingen kjente negative effekter for mennesker og husdyr.

Bruk: Rengjør først overflaten som skal behandles, med en støvsuger eller 
fuktig klut. Boksen skal alltid ristes godt før bruk og under påføring. Spray 
InsektNIX SPRAY direkte og jevnt på overflaten i en sprayavstand på rundt 
30 cm. Spray på stedene der insektene forekommer, eller langs stiene de 
benytter seg av, så de ikke kan unngå å komme i kontakt med produktet. 
Spesielt utsatte steder kan være langs kanter og lister, under møbler/
bord/skap, mellom steinheller o.l. Den sprayede overflaten blir først fuktig, 
men tørker raskt og etterlater seg et tynt, hvitt lag av pulver. Avhengig 
av omfanget på angrepet og antallet individer, fungerer InsektNIX i løpet 
av 12–96 timer. La pulveret virke i minst 7 dager. Ved lave temperaturer 
eller økt luftfuktighet kan effekten av InsektNIX SPRAY forsinkes med 
1–2 dagar. Behandlingen gjentas ved behov etter at overflaten har blitt 
rengjort på nytt.

 
Forsiktighetsregler
For å unngå risiko for menneskers helse og for miljøet, følg bruksanvisningen. 
Unngå å få InsektNIX i øynene. Ved kontakt med øynene, skyll med mye 
vann. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Unngå innånding av 
produktet. Sørg for god ventilasjon. InsektNIX skal ikke spres fritt i luften 
eller i nærheten av biesamfunn.

InsektNIX 500 ml 

Bekjempelsesmiddel mot skjeggkre, 
sølvkre, maur, veggedyr og andre 
krypende skadeinsekter

                HVA


