
Trinol A/S arbejder konstant på at udvikle brugervenlige produkter. 
Produkter der opfylder de krav som både lovgivning og den moderne, 

ansvarsbevidste forbruger stiller i dag. 
Det er vigtigt at vi sammen, fi nder den rette balance mellem effektivitet 

og omtanke for mennesker og miljø.

Læs mere på www.trinol.dk
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Fjern insekterne i og omkring husene - her og nu og 
lang tid frem.

Solfac 50 EW er et bredspekret insektmiddel baseret 
på cyflutrin, der er specielt velegnet til anvendelse 
inden- og udendørs på ru flader, bl.a. sokler og 
andre betonoverflader.

Solfac 50 EW’s langtidsvirkning er afhængigt af 
dosering og renheden af overfladen. Solfac 50 EW 
er nem at bruge og tilstopper ikke dysen.

Solfac 50 EW er en 5 % emulsion (olie i vand) 
med aktivstoffet cyflutrin, der er et bredspekret, 
langtidsvirkende kontaktinsekticid.

Solfac 50 EW kan anvendes mod en lang række af 
de skadelige insekter, som normalt optræder i og 
omkring huse.

Dosering:
Mod krybende og kravlende insekter:
80 ml Solfac 50 EW blandes op i 10 liter vand (0,8 
% opløsning). Beregn 50 ml sprøjtevæske pr. m2. 
Ved meget porøse overflader op til 130 ml pr. m2.
Mod flyvende insekter:
60 ml Solfac 50 EW blandes op i 10 liter vand (0,6 
% opløsning). Beregn 50 ml sprøjtevæske pr. m2. 
Ved meget porøse overflader op til 130 ml pr. m2.

Sprøjt omhyggeligt på de steder, hvor insekterne 
normalt opholder sig (dør- og vindueskarme, lofter 
og vægge).

Deklaration: 
5 % emulsion cyflutrin 
Dosering: 
Se nederst på siden.
Emballage: 
1 liter.

Bredspektret og langtidsvirkende insektmiddel - speciel velegnet til udbringning på ru 
flader...


