
Fendona® 6 SC
Kraftig insektmiddel med ettervirkende effekt for 
bruk mot melbille og rød hønsemidd (duelus).
Fendona 6 SC er et bredspektret pyretroid insektmiddel 
for kontroll av krypende og flygende insekter som 
kakerlakker, maur, veggedyr, lopper og møll. Har 
høy ettervirkende effekt og lav toksisitet overfor 
mennesker og husdyr. Preparatet er egnet for bruk i 
bolighus, offentlige bygninger som sykehus, hoteller 
og restauranter, kjøkken, og i industri, deriblant lokaler 
hvor det foregår næringsmiddel-produksjon. Ved 
behandling i form av et bånd/belte, flekk (”spot”) eller 
i sprekker/revner kan preparatet benyttes på områder 
som er i kontinuerlig bruk. Preparatet kan også brukes i 
hønsehus mot rød hønsemidd og melbille.

500 ml
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® = Registrert varemerke BASF 81118987NO1077-Norway

Fendona® 6 SC
Fendona® 6 SC

Inneholder 5.93 % w/w (60.0 g/l) 
alfacypermetrin.

EUR208 Kan gi en allergisk 
reaksjon.
Inneholder: 1,2-BENZISOTIAZOL-
3(2H)-ON 
Kan forårsake 
sensibilitetsforstyrrelser. 
ALFA-CYPERMETRIN.  
ADVARSEL

EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår 
risiko for menneskers helse og miljøet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P391 Samle opp spill.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P501 Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt 
avfall.

ADVARSEL

500 ml
Importør:
BASF AS
Lilleakerveien 2C
NO-1327 Lysaker
Tel 47 66 79 21 00

BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2 sal. 
DK-1560 København V, 
Tel +45 32 66 07 00

Nødstilfelle:
Giftinformasjonen +47 22 59 13 00
BASF Vakt telefon: +49 180 2273 112 

Tilvirker:
BASF Agri Production S.A.S.
Rue Jacquard Z.I. Lyon Nord, BP 73
F-69727 Geney Cedex, Frankrike

Document size: 60x115 mm (width x heigth)
Gross size: 80x115 mm (width x heigth)

~xmam1499856401.indd   1 12.07.2017   12:46:46



EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man 
unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Bruksregler: MÅ KUN BRUKES SOM 
INSEKTMIDDEL.
Normal dose: fortynn 25 ml konsentrat med 5 liter 
vann, 
1 liter fortynnet produkt brukes på 20 m2.
Spesial dose: fortynn 50 ml konsentrat med 5 liter 
vann, 
1 liter fortynnet produkt brukes på 20 m2.
Ved bruk i dyreavl: I lokaler med fugler må ikke produktet 
brukes mer en 2 ganger per oppdrettsbestand.
Påføres som en grov spray kun med lavt trykk.
MÅ KUN BRUKES AV PROFESJONELLE 
OPERATØRER.
Mekanisk kontroll av eksponering kan benyttes 
når praktisk mulig, i tillegg til følgende personlig 
verneutstyr:
Bruk egnede verneklær, hansker og vernebriller/
ansiktsskjerm.
UNNGÅ KRAFTIG TILSØLING AV ARBEIDSTØY, 
VASK REGELMESSIG.
UNNGÅ INNÅNDING AV SPRAY/SPRØYTETÅKE. 
Ellers bruk åndedrettsvern og vernebriller. Mekanisk 
kontroll av eksponering kan benyttes dersom dette gir 
samme eller bedre beskyttelse.
UNNGÅ FORURENSNING AV NÆRINGSMIDLER, 
SPISEREDSKAPER OG OVERFLATER SOM KAN 
KOMME I KONTAKT MED NÆRINGSMIDLER.
TILDEKK VANNTANKER.
UBESKYTTEDE PERSONER OG DYR MÅ HOLDES 
VEKK FRA BEHANDLET OMRÅDE INNTIL 
OVERFLATEN ER TØRR.
UNNGÅ FORURENSNING AV vann og vannveier (både 
når det gjelder preparat og emballasje).
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
LES FORSIKTIGHETSREGLER NØYE FØR BRUK.
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Bruksanvisning:
Bruk en konvensjonell manuell sprøyte eller 
trykkmatningsutstyr som kan gi en grov spray. Tilsett 
riktig mengde Fendona til riktig mengde rent vann 
og ryst væsken. Hvis det skulle oppstå en pause i 
behandlingen, ryst på ny før bruk. Påføres inntil nesten 
tom beholder, ved å bruke 1 liter/20 m2, på steder med 
mye insekter, spesielt i sprekker, revner og bak inventar 
og utstyr.

Flygende insekter: Sprøytes på overflater der 
insekter vanligvis oppholder seg.
Merk: Dette preparatet må ikke brukes mot husfluer i 
husdyr-miljøer som blir kontrollert med insektmiddel, da 
dette kan føre til svikt i kontrollen i form av insektmiddel-
resistens.

Kakerlakker og andre krypende insekter: 
Sprøyt rundt kanaler, under og bak armatur og utstyr. 
Hvis insektene kommer utenfra, spray et belte på 10 cm 
ved dører, vinduer etc..

Melbille: 
Påføres som en rutinebehandling etter sluttrengjøring 
og før innsetting av ny oppdrettsbestand. Sprøyt alle 
vertikale overflater som vegger, delevegger og stolper, 
og sikre en overlapp mot tak. Det er ikke nødvendig å 
behandle golvet.

Rød hønsemidd: 
Påføres med normal dose ved starten av ny 
oppdrettsbestand før fuglene tas inn i lokalet. Spray 
hele overflaten av bur, kasser, vagler og eventuelt golv. 
Vær spesielt nøye med hjørner, sprekker/revner som 
kan være oppholdssted for midd. Fuglene må ikke 
sprøytes direkte.

Normal dosering er for rutinebehandling av krypende 
og flygende insekter; bruk 25 ml per 5 liter, 1 liter 
fortynnet produkt brukes på 20 m2.

Spesial dosering er for bruk der kraftig ettervirkende 
effekt er påkrevd og/eller på overflater som er skitne 
eller kraftig absorberende; bruk 50 ml per 5 liter, 1 liter 
fortynnet produkt brukes på 20 m2.

FORSIKTIGHETSREGLER:
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig 
eller spesielt avfall.
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FØRSTEHJELP:
Tilsølte klær må fjernes. Ved innånding: Hold den 
eksponerte i ro, sørg for frisk luft. Ved hudkontakt: Vask 
grundig med såpe og vann. Ved kontakt med øynene: 
Skyll grundig med åpne øyne i minst 15 minutter under 
rennende vann. Ved svelging: Skyll munnen og drikk 
deretter rikelig med vann.

INFORMASJON TIL HELSEPERSONELL:
Inneholder et pyretroid insektmiddel. Dette produktet har 
lav oral og dermal toksisitet. Det er lite trolig at forgiftning 
skulle skje. Behandles symptomatisk. For nærmere råd/
informasjon kontakt Giftinformasjonssentralen.

Løsne lokket på dispenser-kammeret. Press sammen 
flasken for å fylle kammeret til ønsket volum. Åpne og 
tøm. Etter fordeling lukkes lokket tett igjen.

Dette preparatet må ikke brukes mot husfluer i husdyr-
miljøer som blir kontrollert med insektmiddel, da dette 
kan føre til svikt i kontrollen i form av insektmiddel-
resistens.

Tilleggsinformasjon vedrørende produktsikkerhet:
Produktets etikett gir informasjon om en spesifikk 
anvendelse av produktet. Produktet må ikke brukes på 
annen måte enn beskrevet uten at det er gjort en grundig 
vurdering av  potensielle farer forbundet med denne 
anvendelsen og hvilke forholdsregler som kreves med 
hensyn til sikkerhet, og at den spesielle anvendelsen 
har ”off-label” godkjennelse, eller på annen måte er 
godkjent i henhold til forskriftene.

Informasjonen på etiketten er basert på best tilgjengelig 
informasjon på nåværende tidspunkt inkludert data fra 
testresultater.
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