
VermiNIX™ PRO 
Spray 

               VARFÖR

               VAD

               HUR

– Hög och långvarig effekt

– Ohyran kan inte bli resistent mot VermiNIX

– Mot myror, silverfiskar, kackerlackor, vägglöss,  
   kvalster och andra krypande skadeinsekter

– Skaka behållaren före  
   användning. Håll VermiNIX  
   PRO Spray på ett avstånd  
   om ca 30 cm från ytan som  
   ska behandlas och spraya  
   ett jämnt och tunt lager.

Om VermiNIX PRO Spray
VermiNIX PRO Spray är en aerosolspray med det aktiva ämnet 
kiselgur, ett fint fossilt stenmjöl. Pulvret fäster på och punkterar 
skadeinsektens skyddande yttre skelett varvid insekten torkar 
ut och dör. VermiNIX PRO Spray är fri från nervgift, freoner 
och lösningsmedel. Om bruksanvisningen följs, finns det 
inga kända negativa effekter för människor och husdjur. 
 Användningsområde
Mot myror, silverfiskar, kackerlackor, vägglöss, kvalster och 
andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur. 
VermiNIX PRO Spray har hög vidhäftningsförmåga och är inte 
dammbildande. Dessa egenskaper gör att produkten med 
fördel används på svårtillgängliga eller vertikala ytor såsom 
sängramar, skåp eller bakom tak- och vägglister.

Gör så här
Rengör först ytan som ska behandlas med en dammsugare 
eller fuktig trasa. Skaka behållaren ordentligt innan och under 
användning. Håll VermiNIX PRO Spray på ett avstånd om 
ca 30 cm från ytan som ska behandlas och spraya ett jämnt 
och tunt lager. Spraya på ytor och stråk där skadeinsekterna 
förekommer så att de inte kan undgå att komma i kontakt 
med VermiNIX. Den behandlade ytan blir först fuktig men 
torkar snabbt och lämnar då ett tunt vitt lager pulver. 
Beroende på angreppets omfattning och insektsart verkar 
VermiNIX inom 12-96 timmar. Vid låga temperaturer eller I 
utrymme med hög luftfuktighet kan en synbar effekt dröja 
ytterligare 48 timmar. Låt produkten verka i åtminstone 14 
dygn. Behandlingen kan upprepas vid behov efter att ytorna 
rengjorts på nytt.

 Försiktighetsåtgärder för användning
Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och 
produktinformationen före användning.

Kiselgur 5-10%
CAS: 61790-53-2
Insekticid klass 2 reg.nr:  5754 1-3

VermiNIX PRO spray levereras i 500ml sprayflaska med 
tillhörande sprayrör för ökad precision.

Bekämpningsmedel mot myror, silverfiskar, 
kackerlackor, vägglöss, kvalster och andra krypande 
skadeinsekter

– Fri från nervgift

               VAR

– Används med fördel på svåråtkomliga ytor där  
   vidhäftningsförmågan är avgörande eller i utrymme  
   där det är viktigt att undvika dammbildning

– Aerosolspray utan freoner(CFC)

– Hög vidhäftningsförmåga
– Ingen dammbildning

VermiNIX har bedömning B från SundaHus
VermiNIX accepteras av Byggvarubedömningen

– Godkänd för Ekologisk Odling


