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– Bekämpar myror, silverfiskar, kvalster och andra 
krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur

– Ohyran kan inte bli resistent mot MyrNIX 
– Ren naturprodukt – 100% kiselgur
– Fri från nervgift
– Används av proffs inom skadedjursbekämpning
– KRAV- godkänd

– Överallt där myror och andra krypande 
skadeinsekter förekommer inomhus

– Strö ut ett tunt lager (10-20 g/m²) där ohyran 
förekommer

Om MyrNIX
Bekämpar myror och andra krypande skadeinsekter 
inom kategorin leddjur, exempelvis silverfiskar och 
kvalster. MyrNIX kan användas överallt där myror och 
andra krypande skadeinsekter förekommer, exempelvis 
i kök, skafferier, källare, altaner, lagerlokaler och andra 
förvaringsutrymmen. MyrNIX består av ett mycket finmalt 
fossilt stenmjöl (diatomit/kiselgur). Pulvret fastnar på 
myrans yttre hudskelett/vaxskikt som förstörs och ohyran 
torkar ut – därmed kan inte ohyran bli resistent. MyrNIX 
rekommenderas och används av proffs.

Gör så här
Strö ut ett tunt lager (10-20 g/ m2) på de ställen där 
myror förekommer och längs stråken myrorna går på så 
att de inte kan undvika att komma i kontakt med MyrNIX. 
Speciellt utsatta ställen kan vara längs kanter och lister, 
under möbler etc. Beroende på angreppets omfattning 
och antal individer ger MyrNIX effekt inom 12-96 timmar. 
Låt pulvret verka i minst 7 dagar. Vid uppstädning och 
vid spridning till oönskade platser dammsug eller torka 
upp med fuktig trasa. Behandlingen upprepas vid behov. 

Bäst effekt uppnås när produkten är torr. MyrNIX löses 
inte upp i vatten, men kan klumpa ihop sig. Produktens 
effektivitet återfås när vattnet avdunstar.
 
Försiktighetsåtgärder för användning
Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten 
och produktinformationen före användning.

Kiselgur 100%
CAS: 61790-53-2 
Insekticid klass 3 reg.nr: 4993

MyrNIX levereras i 100 g och 200 g flaska med pip för 
enkel spridning på svåråtkomliga ytor

Rekommenderas
& används av
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Bekämpningsmedel mot myror, silverfiskar, 
kvalster och andra krypande skadeinsekter
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