
Wirtz Farma Vlooien omgevingsspray 

 

Gebruiksaanwijzing: 

Wirtz Farma Vlooien omgevingsspray is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en 

andere plaatsen waar vlooien en kruipende insecten zich schuilhouden. Niet toepassen op 

plaatsen waar kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar kunnen komen. Kleine kinderen 

kunnen door hond-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.  

Voor de behandeling tegen vlooien en vlooienlarven de te behandelen plek eerst 

stofzuigen. Spuit dan op een afstand van ongeveer 20 cm gelijkmatig over de te 

behandelen plek door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen. 

Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en 

apparatuur. Nooit grote oppervlakken (wanden o vloeren) behandelen. Voordat u de 

spuitbus gebruikt op meubels, tapijt, stoffen, kunststof of houten oppervlakken het 

middel eerst testen op een onopvallende plek, om eventuele kleurverandering of 

beschadiging te voorkomen.  

Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking 

tegen de meeste insecten is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het 

schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controleer het 

effect en herhaal de behandeling indien nodig. Ruimten waarin de behandeling heeft 

plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren.  

De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product. Daar geen controle op het gebruik 

kan worden uitgeoefend, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor een minder goede 

werking of schade door toepassing.  

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK 

 

Wettelijk gebruiksvoorschrift: 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kruipende insecten en 

wespen in (woon)ruimten, op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 – 4 jaar niet 

kunnen komen. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contac met voedingsmiddelen 

voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten. 

Toelatingsnummer:  

14165 N 

Toelatingshouder/distributeur:  

Wirtz Farma BV, Europaweg 26, 9336 HT Zuidbroek, Nederland 

Aard van het preparaat:  

Aerosol spuitbus 

Werkzame stoffen:  

Permethrin 0,25% en tetramethrin 0,05% 

Bijzondere gevaren: 

Zeer licht ontvlambaar. Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het 

aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 



Veiligheidsaanbevelingen: 

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet 

roken tijdens het gebruik. Spuitnevel niet inademen. Aanraking met de huid vermijden. 

Afval niet in de gootsteen werpen. Niet toepassen in ruimten die toegankelijk zijn voor 

kinderen van 0 – 4 jaar. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet 

blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet doorboren of 

verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp. Bevat 

permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.  

Inhoud:  

400 ml 

Ean code:  

8717953062741 


