
GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!

GEVAAR. H222- Zeer licht ontvlambare 
aerosol. H410- Zeer giftig voor in het water 
levende organismen,  met langdurige gevolgen. 
EUH208- Bevat permethrin. Kan een allergische 
reactie veroorzaken. P102- Buiten het bereik 
van kinderen houden. P210- Verwijderd houden 
van warmte, hete oppervlakken, vonken, 
open vuur en andere ontstekingsbronnen. 
Niet roken. P211- Niet in een open vuur of 
op andere ontstekingsbronnen spuiten. 
P251- Houder onder druk: ook na gebruik 
niet doorboren of verbranden. P410+P412- 
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen 
aan temperaturen boven 50  °C/122  °F. P501- 
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval.

HG International b.v., Damsluisweg 70,  
1332 EJ Almere, Tel.: +31 (0)36-5494700

x
spray

tegen 
wespen

≠X spray tegen wespen
Wettelijk gebruiksvoorschrift:
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van wespen 
in (woon)ruimten. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met 
voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten. De 
gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend 
voor niet-professioneel gebruik.
Gebruiksaanwijzing:
HGX "spray tegen wespen" is bestemd voor bespuiting van kieren, naden 
en andere plaatsen waar wespen zich schuilhouden.
Niet toepassen in ruimten die toegankelijk zijn voor kinderen van 0 tot en 
met 4 jaar. Kleine kinderen kunnen door hand-mond-contact het insecticide 
via de mond opnemen. Dit kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. 
Ook in de weken na de bespuiting, daar het middel op de behandelde 
plekken meerdere weken werkzaam blijft. 
Tevens niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in 
apparaten voor de bereiding van voedsel. 
Tevens niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of 
aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct 
geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende 
organismen te beschermen.

Binnenshuis hangende nesten en nesten in spouwmuren:
Ter bestrijding van de wespen dienen met name de nestingangen, meestal 
gelegen aan de onderzijde van het nest, en het binnenste van het nest 
langdurig te worden bespoten. Deze behandeling dient 's avonds te worden 
uitgevoerd, wanneer alle wespen zich in het nest bevinden en de kans, dat 
rondvliegende wespen steken zo klein mogelijk is. 
Voor behandeling van een wespennest de bodem onder het nest afdekken. 
Dit gebruikte afdekmateriaal én zo mogelijk het behandelde nest afvoeren 
met het restafval.
Het wordt aangeraden een professioneel bestrijder te consulteren in geval 
van grote of moeilijk te bereiken of verwijderen nesten.

Attentie: Ter voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats 
bewaren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. 
Mocht de bus onverhoopt toch gaan roesten, dan wordt 
geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt. 
Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige 
tijd grondig ventileren.

Aard van het preparaat: Aerosol spuitbus
Werkzame stoffen en gehalte:  
permethrin 0,25% en tetramethrin 0,05%.
Toelatingsnummer: 14068 N

Gegevensblad medisch personeel is op te 
vragen via +31 (0)36 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen 
op www.HG.eu
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• 4 - 6 weken 

werkzaam

• vlekvrij
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