
HomeGard InsectoSec®

Biologische insecticide poeder
Tegen kruipende insecten in huis en tuin

Veiligheidsaanbevelingen
Poeder/stof niet inademen. Buiten bereik van kinderen houden. Niet in de ogen, op de huid of op de kleding laten komen. 
Onnodig contact met het middel vermijden.

Eerste hulp (tijdens toepassing)
Inademen: Verwijder de persoon uit de gevarenzone. Zorg dat de persoon frisse lucht krijgt en raadpleeg zo nodig een 
arts. Huidcontact: Was grondig met veel water en zeep, verwijder verontreinigde kleding onmiddellijk. Consulteer bij 
huidirritaties (rode plekken e.d.) een arts. Oogcontact: 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. Geef veel water te drinken, raadpleeg eventueel een arts.

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.

Kijk voor meer informatie en tips: www.homegard.nl
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Houdbaarheid
InsectoSec is minstens 5 jaar houdbaar na de productiedatum, mits afgesloten en droog bewaard. De werking neemt niet 
af en blijft daardoor ook na de door de fabrikant gegarandeerde houdbaarheid onveranderd.

Afval
Restanten van het product kunnen weggegooid worden bij het huishoudelijk afval. De lege verpakking kan bij het plasticaf-
val. Met InsectoSec verontreinigde mest/kooibedekking kan na gebruik bij het groenafval of de composthoop.

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

Werkzame stof: Diatomeeënaarde Gehalte: 100% Aard van het middel: wit poeder (insecticide/acardicide) 
CTGB: RUB-aanvraagnummer 20180400

Specificatie
HomeGard InsectoSec is een biocidevrij poeder bestaande  uit 100% natuurlijke bestanddelen (Diatomeeënaarde) 
ter bestrijding van kruipende insecten en mijten zoals vlooien, mieren, kevers, pissebedden, zilvervisjes, bedwantsen, 
bloedluizen/vogelmijt, etc. Diatomeeënaarde is een sediment dat geheel of voor het grootste deel bestaat uit de skeletjes 
van afgestorven eencellige kiezelwieren of diatomeeën in (zee)water. Het werkt als een soort schuurmiddel en onttrekt 
vocht uit het insect zodat dit sterft.

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

Gebruiksaanwijzing/Dosering
HomeGard InsectoSec kan in keukens, kelders, woon- en bedrijfsruimtes toegepast worden tegen kruipende insecten en 
mijten. Strooi het poeder op of nabij schuilplaatsen en loopstraten van de insecten. Gebruik 30 - 50 gram/m² of 5 - 10 
gram per strekkende meter met een hoogte van 2 mm en een breedte van 5 - 20 mm. Het kan ook gebruikt worden om 
een barrière te leggen. Tegen mieren en pissebedden kan het ook buitenshuis toegepast worden. Strooi het poeder tussen 
tegelvoegen, nestingangen en loopstraten van de mieren. Omdat mieren en andere insecten de behandelde oppervlakken 
mijden is het belangrijk om enkele dagen achtereen opnieuw een behandeling zoals hiervoor omschreven staat uit te 
voeren. Bij de toepassing tegen vlooien en bloedluizen dient de omgeving zoals de mand, nestplaatsen, kieren, naden, 
hoeken en waar de dieren veel rusten behandeld te worden zonder het dier zelf te behandelen. De laag poeder moet 
de hele plek bedekken en goed zichtbaar zijn. Indien nodig de laag poeder vernieuwen. Vermijd tocht tot het poeder is 
gaan liggen. HomeGard InsectoSec kan onbeperkt toegepast worden. HomeGard InsectoSec kan ook met de zandlaag van 
vogels en kippen gemengd worden zodat het als een “bathing sand” effectief bloedluizen kan bestrijden. Meng 100 gram 
InsectoSec met 2 kg schelpenzand.

Spuittoepassing: 20%, verdun 100 gram HomeGard InsectoSec met 400 ml water. Eventueel aanwezige filters in de 
spuitapparatuur dienen verwijderd te worden om verstopping te voorkomen. Spuit op een afstand van ca. 20 cm over de te 
behandelen plekken. Laat wit residu achter.

Toepassingstechnieken
Uit de fles verpoederen. Snijd eerst de opening met een mes open. Knijp hiervoor voorzichtig in de fles met de opening 
naar beneden en bepoeder alle oppervlakken waar de te bestrijden insecten of mijten zijn waargenomen of verwacht 
worden.HomeGard InsectoSec kan ook m.b.v. een kwast of stoffer toegepast worden.Schenk hiervoor eerst het poeder in 
een bak en doop hierin een grote kwast of stoffer. Klop het poeder vervolgens uit de kwast/stoffer op de te behandelen 
oppervlakken. Product geeft een wit residu.


