
Bruksområde:
Goliath® Gel er effektiv mot tyske kakerlakker (Blattella germanica), orientalske 
kakerlakker (Blatta orientalis) og amerikanske kakerlakker (Periplaneta americana), 
både nymfer og voksne.

Bruksanvisning:
Preparatet kan brukes i bolighus (for eksempel på kjøkken), i lokaler der næringsmidler 
håndteres (for eksempel produksjon, oppbevaring og bearbeiding), slik som 
næringsmiddel-fabrikker, kommersielle kjøkken, restauranter, matvarebutikker, 
lager etc., offentlige bygg som hoteller, sykehus, fengsel og teatre, kommersielle og 
industrielle lokaler som fabrikker, butikker, verksteder, og transportmidler som fly, tog, 
båt, osv.

Goliath Gel er mest effektiv når det plasseres på de steder hvor kakerlakkene vanligvis 
oppholder seg eller ferdes, hvor de har sitt bo og hvor de inntar føde. Typiske områder 
er mørke, varme og fuktige steder hvor de kan være uforstyrret, som bak kjøleskap og 
i elektriske innretninger. Lokaliser områdene. For å få best resultat bør området der 
kakerlakker er lokalisert, rengjøres og alternative næringskilder fjernes.

Patronene til Goliath® Gel er utformet for bruk med BaitGun eller lignende utstyr. Sett 
patronen med Goliath® Gel inn i BaitGun, og fest riktig utstyrstopp. Se produsentens 
instruksjoner for retninger for bruk av BaitGun.
Goliath® Gel skal påføres i små mengder over hele det infesterte området. Geléklumper skal 
legges ut i mørke, skjulte områder, i sprekker, hull, bak skap og hyller, under kjøkkenapparater, 
i elektrisk utstyr, hulrom og kanaler samt under baderomsinnredning, osv.

Ikke påfør produktet på absorberende overflater.
Ikke plasser lokkedråper der det kan bli utsatt for sollys eller varmekilder (for eksempel 
radiatorer). Produktet skal kun bruges på mørke steder.

Ikke påfør Goliath® Gel der det kan bli dekket av vann eller der det er sannsynlig at 
det blir fjernet ved rengjøring. Ikke spray insektmidler på eller rundt Goliath® Gel eller 
påfør den på nylige behandlede overflater, ettersom dette kan hindre at kakerlakkene 
konsumerer den.

Hvis Goliath® Gel har forurenset et område som ikke skal behandles, kan gelen fjernes 
med et fuktig papirhåndkle. Rengjør området nøye.

Vanligvis vil kakerlakkene dø innen kort tid etter en enkel fôring/behandling med Goliath® 
Gel. Man vil normalt kunne se døde kakerlakker innen 24 timer etter behandlingen. 
Behandlede områder bør inspiseres pånytt etter 1 – 2 uker. Erstatt lokkemiddel som 
er helt eller delvis borte, skadet eller ødelagte. Hvis infestasjonen var alvorlig, er 
det kanskje nødvendig med en ny runde med Goliath® Gel hvis første behandling er 
konsumert og det fortsatt finnes levende kakerlakker i området.

Et bruksklart gelébaseret insektmiddel mot 
kakerlakker i offentlig hygiene.
Inneholder 0,05% w/w (05g/kg) fipronil
Advarsel:
EUH401 Bruksanvisningen må følges,  
slik at man unngår risiko for menneskers helse 
ogmiljøet.

Goliath® Gel
Når den totale behandlingen er fullført, samler du opp all eventuell gjenværende 
produkt, og avhender det.

Dosering:
I områder med alvorlig infestasjon eller der det er svært skittent eller rotete, eller der 
alternative matkilder ikke kan fjernes helt,  brukes høy dose under behandlingen.

Normal dose: 
Tyske kakerlakker: 1 flekk (”spot”) á 0,03 g gel per m².
Orientalske eller amerikanske kakerlakker: 2 flekker (”spots”) á 0,03 g gel per m².
Høy dose: 
Tyske kakerlakker: 2 flekker (”spots”) á 0,03 g gel per m².
Orientalske eller amerikanske kakerlakker: 3 flekker (”spots”) á 0,03 g gel per m².
1 flekk (”spot”) på 0,03 g er ca. 3 – 4 mm i diameter.

Følgende anbefalte tiltak må iverksettes for å unngå utvikling av resistens hos 
mottakelige insektpopulasjoner:
Alternative produkter som inneholder aktive stoffer med annen virkningsmekanisme.

Bruk integrerte skadedyrhåndteringsmetoder, som kombinasjon av kjemiske, 
fysiske kontrollmetoder og andre folkehelsetiltak, der du tar hensyn til lokale faktorer 
(klimaforhold, målart, bruksforhold osv). Kontroller effekten av produktet på stedet. 
Hvis det er nødvendig, må årsaker til redusert effekt undersøkes for å sikre at det ikke 
har oppstått resistens eller for å identifisere potensiell resistens.

Ikke bruk produktet i områder der resistens er mistenkt eller etablert.
Informer fullmakthaver dersom behandlingen er ineffektiv.
Unngå kontinuerlig bruk av produkter.

Lagring og avfallshåndtering:
Goliath Gel oppbevares i originalemballasjen og på en slik måte at barn og husdyr ikke 
kommer i kontakt med preparatet, eller får tak i det. Unngå oppbevaring av preparatet 
under ekstreme temperaturforhold.
Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 3 år.

Ubrukt bekjempningsmiddel, samt ikke rengjort emballasje, leveres til godkjent mottak 
for farlig avfall. Rengjort emballasje kan leveres til offentlig mottak for avfall.

FORHOLDSREGLER
Bruk hansker ved håndtering av produktet.
Iverksett strenge hygienetiltak: Ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering av produktet.
Vask hender og eksponert hud før måltider og etter bruk.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold unna mat, drikke og dyrefôr.
Overhold instruksjonene for bruk for å unngå risiko mot mennesker og miljø.

Produktet inneholder komponenter som er skadelig for miljøet. Unngå forurensing 
av grunn, vann eller vannveier (både når det gjelder preparat og emballasje). Følg 
bruksanvisningen nøye for å unngå fare for mennesker og miljø.

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.

Førstehjelpstiltak:
Tilsølte klær fjernes. 
Ved innånding: Flytt den eksponerte til frisk luft, og sørg for at vedkommende har en 
stilling som letter åndedrettet. 
Ved hudkontakt: Vask grundig med såpe og vann. Ta av forudrensede klær. 
Ved kontakt med øynene: Skyll berørte øyne i minst 15 minutter under rennende vann 
med åpne øyelokk.
Ved svelging: Skyll straks munnen og drikk rikelig med vann, fremkall brekninger, 
kontakt lege.
Oppsøk læge hvis det oppstår symptomer, vis beholderen og etiketten.

Giftinformasjonen: 22 59 13 00 /  BASF Vakt telefon: +49 180  2273-112

® = Registrert varemerke BASF 81114695NO1027-Norway

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P273 Unngå utslipp til miljøet. 
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

KUN TIL BRUK SOM INNENDØRS INSEKTMIDDEL AV 
PROFESJONELLE OPERATØRER.
DOSERING: Opptil 3 x 0,3 g preparat/m² avhengig av art og 
infestasjontype. En klump med gelé på 3 – 4 mm i diameter veier omtrend 
0,03g.
MÅ IKKE BRUKES PÅ OMRÅDER SOM BARN ELLER DYR HAR 
TILGANG TIL.
MÅ IKKE BRUKES PÅ STEDER DER NÆRINGSMIDLER, DYREFÔR 
ELLER VANN KAN BLI FORURENSET. 
IKKE SPIS, DRIK ELLER RØYK MENS DU HÅNDTERER PRODUKTET.
MÅ IKKE BRUKES I ELLER I NÆRHETEN AV AVLØP.
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