
Baition Quick
Tuhoeläinten torjunta-aine /
Bekämpningsmedel mot skadedjur

Käyttötarkoitus: Muurahaisten 
torjuntaan rakennusten välittömässä 

läheisyydessä kuten terasseilla, 
parvekkeilla ja pihateillä. Tarkoitettu 

käytettäväksi ainoastaan ulkotiloissa.  
Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin  

käyttöohjeita on kielletty. Noudata käyttöohjeita 
ihmiselle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Användningsändamål: För bekämpning av myror i närheten 
av byggnader såsom; terrass, balkong och vägar i trädgården. 
Endast tillåtet för utomhus bruk. All annan användning är 
förbjuden. För att undvika risker för människor och miljö, följ 
bruksanvisningen.

Tehoaine/ Aktiv substans: Etofenproksi  10 g / kg
Valmistetyyppi/ Preparattyp: FG

Valmistuspäivä: Katso pakkaus. Tuote säilyy  
käyttökelpoisena vähintään 5 vuotta valmistuspäivästä.  
Produktionsdatum: Se förpackningen. Produkten är  
hållbar minimum 5 år från produktionsdatumet.
Rek.nr/reg.nr: TUKES-2015-BTA-013 

Rekisteröinnin haltija/registreringsinnehavare: 
Spiess-Urania Chemicals GmbH

Edustaja Suomessa/Representant i Finland: 
Schetelig Oy, Tiilitie 14, 01720 VANTAA.  
Puh./Tel. 09 852 061  www.bayergarden.fi
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Käyttöohje / Bruksanvisning:

Varoitus/Varning
Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. 
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
Vältä kosketusta raskauden tai imetyksen aikana. Altistumisen 
tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. 
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.  
Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
Kan skada spädbarn som ammas. Mycket giftigt för vattenlevande  
organismer med långtidseffekter. Undvik kontakt under graviditet eller amning. 
Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Ät inte, drick inte 
och rök inte när du använder produkten. Innehållet skall behandlas som farligt 
avfall och tomma behållaren som blandavfall.



Käyttöohje:

Käyttö sirotteena:
Baition Quick sirotetaan ohuena  
kerroksena 8 g/m² (8 g = 10 ml)  
muurahaisten olinpaikkoihin ja  
kulkureiteille parvekkeilla, terasseilla  
ja pihateillä.

Käyttö kasteluaineena:
50 g Baition Quick -valmistetta 
sekoitetaan huolellisesti 5 litraan vettä 
(=1,0 %). Valmista liuosta levitetään n. 
1 l/m² muurahaisten olinpaikkoihin ja 
kulkureiteille parvekkeilla, terasseilla ja 
pihateillä.

Huomioi
Erityisesti pehmeille ja imeville materi-
aaleille (luonnonkivi) sirote voi kostues-
saan aiheuttaa tahroja. Testaa arat 
materiaalit ennen kuin sirottelet ainetta 
suurille aloille.



Bruksanvisning:

Användning som strömedel:
Strö ut tunt med Baition Quick (8 g/m²) 
(8 g = 10 ml) på platser där myrorna 
uppträder såsom över löpvägar på 
altanen, vägar och balkongen.

Användning som bevattningsmedel:
Rör ut 50 g Baition Quick i 5 l vatten 
(=1,0 %) noga. Häll 1 l vätska/m² på 
myrornas löpvägar på altanen, vägar och 
balkongen.

Observera
I synnerhet på mjuka, absorberande  
material (natursten) kan det bildas 
fläckar om strömedlet utsätts för 
fuktighet. Var god kontrollera känsliga 
material med avseende på fläck- 
bildning innan du använder medlet  
på en stor yta.



Ensiapu: 

Näytä alkuperäispakkauksen etiketti 
hoitavalle lääkärille. Hengitys: Siirry 
raittiiseen ilmaan. Ota yhteyttä lääkäriin, 
mikäli esiintyy oireita. Iho: Pese heti 
vedellä ja saippualla ja huuhtele hyvin. 
Roiskeet silmiin: Huuhtele silmiä  
juoksevan veden alla useamman 
minuutin ajan silmäluomia auki pitäen. 
Nieleminen: Ota yhteyttä lääkäriin, 
mikäli esiintyy oireita eivätkä ne häviä. 
Ohjeita lääkärille: Hoito: Oireiden 
mukainen hoito.

Huomautukset:

Älä käsittele syötävien kasvien tai rehu-
kasvien alustoja.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta 
käsiteltäessä on huolehdittava siitä,  
että torjunta-ainetta ei joudu vesistöihin.
Tyhjät myyntipakkaukset hävitetään 
kotitalousjätteiden mukana.

Valmisteen käyttö biosidisena
torjunta-aineena on hyväksytty  
Suomessa 02.07.2010.



Första hjälpen: 

Vid ett eventuellt läkarbesök måste 
etiketten på originalbehållaren visas upp. 
Efter inandning: Tillförsel av frisk luft, 
uppsök läkare vid besvär.
Efter hudkontakt: Tvätta huden omedel-
bart med tvål och vatten och skölj av väl. 
Efter ögonkontakt: Skölj ögonen med 
öppna ögonlock i rinnande vatten i flera 
minuter. Efter förtäring: Kontakta läkare 
vid ihållande besvär. Upplysningar för 
läkaren. Behandling: Ge symtomatisk 
terapi.

Anmärkningar:

Behandla inte underlag för ätliga växter 
eller foderväxter. Förhindrande av 
skador på miljön: På grund av inver-
kan på vattenorganismer bör man vid 
hanteringen av preparatet sörja för, att 
bekämpningsmedlet inte hamnar  
i vattendrag. Tomma förpackningar
destrueras med hushållsavfallet.

Bekämpningsmedelsnämnden har 
godkänt preparatet att användas som 
bekämpningsmedel 02.07.2010.
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