
• Pitkävai-
 kutteinen
• Terasseilla
• Pihoilla
• Poluilla talojen  
 ympärillä

bait box  rodenticide     rodenticide    place or set    bait glue trap ant bait
bait (1)      bait (2)        bait

syringe    paint-on          mix      put in pot          scatter     website address

evaporate        duster         scatter           scatter            scatter             scatter
(box)   (hand)   (bottle)   (applicator)

pour    sprayer      sprayer     sprayer       sprayer          sprayer
(watering can)            (large)                                (small)              (can)               (nozzle)                (atomizer)

applicator    applicator             (carriage)

100 ml riittää n. 25 m²:lle.
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Varmista, että pakkauksen 
korkki on tiukasti kiinni. 

Kallista pulloa varovasti niin, 
että tiiviste valuu pyöreään 

annostelukammioont

Vähentääksesi tiivisteen 
määrääannostelukammiossa 

käännä pullo varovasti 
pystyasentoon, jolloin tiiviste 

valuu takaisin pulloon

Kun olet mitannut oikean 
määrän, laita pullo 

pystyasentoon, paina kork-
kia ja kierrä se auki

Kaada mitattu neste ruiskun 
säiliöön (älä purista pulloa 

kun kaadat) ja kierrä korkki 
takaisin kiinni

DOSERING 

Varmista, että pakkauksen  korkki on 
tiukasti kiinni.  Kallista pulloa varovasti 

niin,  että tiiviste valuu pyöreään 
annostelukammioon

Annostus
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DOSERING 

Vähentääksesi tiivisteen  määrää 
annostelukammiossa käännä 

pullo varovasti  pystyasentoon, jolloin 
tiiviste valuu takaisin pulloon
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Varmista, että pakkauksen 
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Vähentääksesi tiivisteen 
määrääannostelukammiossa 
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DOSERING 

Kun olet mitannut oikean 
määrän, laita pullo pystyasentoon, 

paina korkkia ja kierrä se auki
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Varmista, että pakkauksen 
korkki on tiukasti kiinni. 

Kallista pulloa varovasti niin, 
että tiiviste valuu pyöreään 

annostelukammioont

Vähentääksesi tiivisteen 
määrääannostelukammiossa 

käännä pullo varovasti 
pystyasentoon, jolloin tiiviste 
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Kun olet mitannut oikean 
määrän, laita pullo 

pystyasentoon, paina kork-
kia ja kierrä se auki

Kaada mitattu neste ruiskun 
säiliöön (älä purista pulloa 

kun kaadat) ja kierrä korkki 
takaisin kiinni

DOSERING 

Kaada mitattu neste ruiskun 
säiliöön (älä purista pulloa kun kaadat) 

ja kierrä korkki takaisin kiinni

Baition D Kasteluaine

Käyttötarkoitus: Muurahaisten ja niiden pesien torjunta kastele-
malla terasseilla, pihoilla ja poluilla talojen ympärillä.
Käyttöohje: Kastele muurahaispesä kaatamalla liousta pesään ja 
sen kulkuaukkojen ympärille. Annostus: Laimenna vedellä 20ml 
tuotetta saadaksesi 5 litraa liousta. Käytä 5 litraa liousta 5 m2:lle. 
Täytä kastelukannuun puolet tarvittavasta vedestä. Mittaa 20 ml 

tuotetta ja kaada varovasti kannuun. Varo läikyttämästä. Täytä 
kannu vedellä niin, että liousta on 5 litraa. Älä säilytä laimennettua 

liuosta. Huuhtele kannu useita kertoja pienellä määrällä vettä käytön 
jälkeen. Levitä huuhteluvesi muurahaispesän päälle. Älä käytä kannua 

muuhun tarkoitukseen puhdistamatta sitä ensin huolellisesti. Käytä laimentamiseen vain 
vettä. Käytä pakkauksen mitta-asteikkoa mittaamiseen. Älä levitä tuotetta syötävien kas-
vien päälle tai alueille, joilla on tarkoitus viljellä syötäviä kasveja. Varmista, että eläimet ja 
lapset eivät pääse alueelle käsittelyn aikana tai sen jälkeen, ennen kuin alue on kuivunut. 
Pese kädet ja paljas iho käytön jälkeen. Älä mene käsitellylle alueelle, ennen kuin se on 
kuivunut. Älä käytä tuotetta, jos seuraavien 24 tunnin ajalle ennustetaan sadetta. Älä käytä 
tuotetta paikoissa, joissa sitä voi päästä valumaan viemäriin ja sitä kautta jätevedenpuh-
distamoon. Älä käytä tuotetta lammikoiden tai muiden vesistöjen lähellä. Säilytä tiivisti 
suljettuna suojassa pakkaselta ja suoralta auringonvalolta ja lasten ulottomattomissa. Ei 
saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. Jos käsittely ei vähentänyt 
muurahaisten määrää hyväksyttävälle tasolle, uusi käsittely voidaan tehdä aikaisintaan 
kuukauden kuluttua. Yhden kauden aikana yhdelle pesälle saa tehdä enintään 2 käsittelyä, 
jotta vältetään haitalliset ympäristövaikutukset.
Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä suositellaan kemikaalinkestävien suojakäsineiden 
ja kumisaappaiden käyttöä. 

Baition D Kasteluaine - bevattiningsmedel
Användningsändamål: För kontroll av myror och dess bon genom indränkning på terasser, 
uteplatser och gårdar runt bostäder.
Bruksanvisning: Dränk in myrboet genom att hälla utspädd lösning i och runt boet 
ingångar. Dosering: Späd 20 ml med vatten för att erhålla en total mängd av 5 liter lösning. 
Använd 5 liter lösning for 5 m2. Fyll vattenkannan med halva mängden vatten. Mät upp 20 
ml produkt och häll försiktigt i kannan utan att stänka. Fyll upp vattenkannan med vatten 
till en totalmängd av 5 liter. Förvara inte utspädd lösning. Efter applicering utomhus, skölj 
vattenkannan fl era gånger med lite vatten. Applicera sköljvattnet på myrboet. Återanvänd 
inte använd vattenkanna för andra ändamål efter applicering utan föregående rengöring. 
Späd endast med vatten. Använd förpackingens mätskala för dosering. Applicera inte 
produkten vid ätliga växter eller vid områden för odling av ätbara växter. Exkludera djur 
och barn under applicering och förhindra tillträde till behandlat område tills det är torrt. 
Tvätta händer och exponerad hud efter användning. Beträd inte det behandlade området 
förrän det är torrt. Applicera inte produkten om regn förväntas inom 24 timmar. Använd 
inte på platser där det verksamma ämnet kan komma att nå kommunalt reningsverk (t.ex. 
nära dagvattenbrunnar). Applicera inte nära dammar eller andra vattendrag. Förvaras väl 
tillsluten och utom räckhåll för barn. Skyddas mot frost och direkt solsken. Förvara åtskilt 
från mat, dryck och djurfoder. Om behandlingen inte har lyckats minska antalet myror till 
en acceptabel nivå, får återbehandling utföras tidigast efter en månad. Högst 2 behandling-
ar per myrbo får utföras under en säsong, för att undvika negativa effekter på miljön.
Skyddsutrustning: Vid hantering av preparatet rekommenderas användning av kemikalie-
beständiga skyddshandskar och gummistövlar.

Ensiapu:
Roiskeet silmiin: huuhdo vedellä vähintään 15 min, 
ota pois piilolasit. Ihokontakti: Pese vedellä, riisu 
likaantuneet vaatteet. Hengitys: raikas ilma ja lepo. 
Nieleminen: huuhdo suu, älä oksennuta, ota yhteys 
lääkäriin. Jos kehittyy ärsytystä ja se jatkuu, ota 
yhteys lääkäriin tai myrkytyskeskukseen.
Första hjälpen: 
Stänk i ögonen: Skölj med vatten i minst 15 min, ta 
ur ev. kontaktlinser. Hudkontakt: Tvätta med vatten, 
ta av kontaminerade kläder. Inandning: Frisk luft och 
vila. Förtäring: Skölj munnen, framkalla ej kräkning, 
kontakta läkare. Om irritation utvecklas och kvarstår 
kontakta läkare eller giftinformationscentral

Tehoaine/Aktiv substans: 
Deltametriini 7,5 g/l 

Lupanumero/Tillståndsnummer: 
FI-2015-0013 
PT-18 hyönteismyrkky / insekticid
SC -suspensiotiiviste /suspension koncentrat
Valmistuspäivä: Katso pakkauksesta.
Tuote säilyy 2 vuotta käyttökelpoisena 
valmistuspäivästä. 
Produktionsdatum: Se förpackningen. 
Produkten är hållbar 2 år från produktionsdatumet.
Luvanhaltija/Tillståndets innehavare: 
Bayer A/S 
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S,
Danmark. 
www.bayergarden.fi 
Edustaja Suomessa/
Representant i Finland: 
Schetelig Oy, Tiilitie 14, 
01720 VANTAA. 
Puh. / Tel. 09 852 061

Varoitus:
Erittäin myrkyllistä 
vesieliöille, pitkäaikaisia 
haittavaikutuksia. 
Valumat kerättävä. 
Hävitä sisältö vaarallisena 
jätteenä ja tyhjä pakkaus 
sekajätteenä.
Varning: 
Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
med långtidseffekter. Samla upp spill. 
Innehållet skall behandlas som farligt avfall 
och tomma behållaren som blandavfall.
Sisältää/ Innehåller:
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia, 5-kloori-2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2 metyyli-2H-
isotiatsol-3-onin seosta (3:1). 
Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 
Kan orsaka en allergisk reaktion.
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