
HomeGard InsectoSec®
 
Spray

Biologische insecticide spray
Tegen kruipende insecten in huis en tuin

Veiligheidsaanbevelingen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen hou-
den. Achter slot bewaren. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een 
open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
Inademing van damp of spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Oogbescher-
ming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel 
bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Inhoud/verpakking op een veilige 
manier afvoeren ter verwijdering. Mogelijke vorming van ontplofbare damp-luchtmengsel bij ontoereikende ventilatie.

Eerste hulp
Inademen: Verwijder de persoon uit de gevarenzone. Zorg dat de persoon frisse lucht krijgt en raadpleeg zo nodig 
een arts. Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging brengen en arts raadplegen. Huidcontact: Was grondig met veel 
water en zeep, verwijder verontreinigde kleding onmiddellijk. Consulteer bij huidirritaties (rode plekken e.d.) een arts. 
Oogcontact: Eventuele contactlenzen verwijderen. Gedurende enkele minuten grondig spoelen met veel water. Bezoek 
indien nodig een arts. Niet wrijven. Dit product is mechanisch abrasief/schurend. Inslikken: Spoel de mond grondig met 
water. Geen braken opwekken, geef veel water te drinken, consulteer eventueel een arts.

Kijk voor meer informatie en tips: www.homegard.nl

HomeGard Toelatingshouder
De Trompet 1918 Biofa AG
1967 DB Heemskerk Rudolf-Dieselstrasse 2
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Houdbaarheid
InsectoSec is minstens 3 jaar houdbaar na de productiedatum (zie onderzijde spuitbus), mits afgesloten en droog bewaard. 
De werking neemt niet af en blijft daardoor ook na de door de fabrikant gegarandeerde houdbaarheid onveranderd.

Batch nummer: zie onderzijde spuitbus.

Inhoud: 500 ml

CTGB: RUB-aanvraagnummer 20180401 Werkzame stof: Siliciumdioxide/Diatomeeënaarde  (CAS 61790-53-2) 
Gehalte: 7,2% Aard van het middel: wit poeder (insecticide/acardicide)

Specificatie
HomeGard InsectoSec Spray is een CFK-vrije aerosol met als werkzame stof Diatomeeënaarde, ter bestrijding van kruipen-
de insecten en mijten zoals vlooien, mieren, kevers, pissebedden, zilvervisjes, bedwantsen, bloedluizen of vogelmijt, etc. 
Diatomeeënaarde is een natuurlijk sediment dat geheel of voor het grootste deel bestaat uit de skeletjes van afgestorven 
eencellige kiezelwieren of diatomeeën in zoetwater. De werkzame stof zorgt dat de vettige waslaag van het uitwendige 
skelet oplost/beschadigd en leidt tot de uitdroging van de insecten.

Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kruipende insecten en mijten in en om het huis en in de 
omgeving van (huis)dieren. Dit middel is bestemd voor professioneel- en niet-professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing/Dosering
HomeGard InsectoSec Spray kan in keukens, kelders en woonruimtes toegepast worden tegen kruipende insecten en mij-
ten. De spuitbus altijd voor gebruik zeer goed schudden. Tijdens het gebruik ook af en toe schudden. HomeGard InsectoSec 
Spray niet in de lucht vernevelen maar gelijkmatig op de loopstraten, schuilplekken of nestingangen spuiten. Spuitafstand 
ca. 30 cm. Ook zeer geschikt om een barriere aan te leggen. Tegen de bedwants is het belangrijk om het ledikant, matras-
bodem en bedpoten in te spuiten. Tegen de bloedluis/vogelmijt ook aanwezige nesten inspuiten en daaromheen een 
gelijkmatige bedekking aanbrengen. Nadat de spuitnevel is verdampt dan blijft een wit residu (Diatomeeënaarde) achter. 
Belangrijk is om alle oppervlakken waar de bloedluis zich kan verschuilen alsmede de grondoppervlakte te behandelen. 
Eventueel daarvoor HomeGard InsectoSec poeder gebruiken.

Toepassingstechnieken
Bespuit alle oppervlakken waar de te bestrijden insecten of mijten zijn waargenomen of verwacht worden. Het rode rietje 
kan in de spuitmond geplaatst worden indien bij bijvoorbeeld mieren ook dieper in het nest gespoten moet worden. 
Product geeft een wit residu en heeft een frisse citroengeur.

Aanbevelingen
Pas het middel niet buiten toe als binnen 24 uur regen wordt verwacht. Bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid 
kan de werking 1-2 dagen vertraagd worden. Na gebruik van dit product uw handen wassen. Na gebruik binnenshuis: 
Veeg de restanten van het product op als er geen insecten meer verschijnen (voorkom verstuiving) en voer deze af naar 
het vaste afval.

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Bijzondere gevaren
Zeer licht ontvlambare spuitbus. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Houder 
onder druk; kan openbartsen bij verhitting.


