
Storanet®

Insektsmedel

1 Nät

® = varumärke registrerat av BASF 81115269SE1027-Sweden

Att användas mot insektsangrepp på obarkat virke, av insekter såsom barkborrar 
(Scolytidae), märgborrar (Scolytidae), långhorningar (Chrysomeloidea) och 
praktbaggar (Buprestidae).
All annan användning är otillåten.

Aktiva substans:
Alfa-cypermethrin ……………………………………………........…. 1,57 g/kg (100 mg/m²)

Formulering; LLIN (insektsnät behandlat med insektsmedel)

Varning
H 410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
P280 Använd skyddshandskar.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagere.

Tillverkare: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany
Reg. ägare:  BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Denmark,  
Tel. +45 32 66 07 00
Representation: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Denmark, 
Tel. +45 32 66 07 00
www.agro.basf.se

Förpackningsstorlek: 100 m² (8*12,5 m) 

Batch Nr./Produktionsdatum: Se förpackning.
Lagringstid: 24 md.

Nödtelefonnummer: +49 180 2273 112

Giftinformationscentralen: 010-456 6700
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Bekämpningsmedelsklass 2
Reg. nr. 5278

Yrkesmässigt bruk

~xmam1487778356.indd   1 22.02.2017   16:46:00



Storanet®

Insektsmedel

Produktbeskrivning
Storanet är ett olivgrönt luktlöst insektnät som består av 
polyetentereftalat (PET, polyester). Tråden har genom en 
speciell teknik tillförts alpha-cypermetrin tillsammans med 
ett polymerbindemedel. Tillverkningen gör att nätet har 
effekt mot insekter under lång tid, upp till ca 6 månader. 
Storanet har en omedelbar verkan mot insekter som 
kommer i kontakt med nätet. Alfa-cypermethrin har effekt 
på insekternas nervsystem.

Storanet har minst 45 masker(hål) per kvadratcentimeter.  
Vikten är ca 63 g/m² och hållfastheten minst 450 kPA för 
en tråd på 100 denier*. Storanet har en bredd på 8 m och 
levereras ihoprullade i en plastförpackning med en längd 
av 12,5 eller 25 m.
(*100 denier är lika med vikten 100 gram på en tråd som är 9144 m lång)

Rekommenderad användning
Storanet används för att skydda virkesupplag utomhus 
av löv-eller barrträd mot insektsangrepp. Näten kan även 
hindra utflygning av insekter från angripna virkesupplag.

Nätet läggs på virkesupplaget manuellt av en eller två 
personer före insekternas utflygning eller vid behov av 
skydd. Storanet har effekt även vid låga temperaturer. 

Effekten mot insekter kvarstår under minst 6 månader, 
trots perioder med temperaturer över 20 grader C. och/
eller regnperioder. Storanet kan därför återanvändas 
på olika virkesupplag. Lagring över vintern skall ske i 
medföljande säck och ska för bästa hållbarhet ske i svalt 
och mörkt utrymme.  

På större virkesupplag bör nätet fixeras var 5:e meter. Vid 
påläggningen av näten bör det ske med viss försiktighet 
så att näten inte rivs sönder på vassa kanter. Små 
skador/hål i nätet på 5 cm eller mindre påverkar inte 
skyddseffekten. Vid större skador bör de täckas över 
eller bindas samman. 

Använd skyddshandskar för växtskyddsmedel vid 
hantering av näten. Undvik kontakt med huden.

Har man virkesupplag som är större än 100 m² eller 
200 m² får man lägga flera Storanet i rad, var noga med 
att få god täckning i skarvarna.
Det större nätet är avsett att täcka lasten på en timmerbil, 
det används under transport för att hindra spridning av 
insekter till området som transporten sker genom.

Ytterligare villkor
Personlig skyddsutrustning; Vid hantering av produkten 
ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Andra 
hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst 
motsvarande skydd.

Resistens:
För Storanet bedöms det finnas en medium risk att 
barkborrar utvecklar resistens mot insektsmedlet i 
Storanet. 

För att minska insektstrycket och risk för resistensutveckling 
undvik att lämna kvar stora mängder virke som är attraktivt 
virke för insekterna på avverkningsytorna.

Avfallshantering
Använda nät och plastförpackningar lämnas på 
insamlingsställe för farligt avfall. 

Lagring
Ha god ventilation av lager och utrymmen där produkten 
hanteras. Lagra i ett låst, torrt och frostfritt utrymme, 
åtskilt från livsmedel och foder. Skydda från hetta och 
solljus. Lagringsbarhet i försluten originalförpackning 
24 månader. 

Första hjälpen
Nedsmutsade kläder/skyddskläder skall tas av och 
tvättas eller kastas
Vid inandning: Vila, frisk luft.
Vid hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.
Stänk i ögon: Skölj grundligt i minst 15 minuter med 
rinnande vatten, särade ögonlock.
Vid förtäring: Skölj munnen och drick därefter rikligt med 
vatten.
Symptom: De viktigaste kända symtomer och effekter 
anges på etiketten eller på säkerhetsdatabladet.  
Ytterligare viktiga symtom och effekter är hittills inte 
känt.
Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, 
vitalfunktioner).

Ansvar
Våra preparat tillverkas under noggrann fabrikskontroll. Vi 
garanterar deras sammansättning. Våra bruksanvisningar 
och rekommendationer har föregåtts av fleråriga 
försök, officiella och egna, samt praktiska erfarenheter. 
Förändringar i förutsättningarna som nya sorter, nya eller 
förändrade metoder, ny teknik, resistensbildning o dyl. 
kan leda till försämrat eller uteblivet behandlingsresultat 
och i vissa fall t.o.m. till skador.
Som preparatleverantör ansvarar vi icke för uppkomna 
skador, försämrade eller uteblivna behandlingsresultat, 
vilka är hänförliga till sådana förändringar i 
förutsättningarna, som vi inte kunnat förutse vid 
preparatets registrering och marknadsföring.

® = varumärke registrerat av BASF 81115270SE1027-Sweden
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Varning!
Nätet är impregnerat med insektsmedel. 

Undvik hudkontakt med nätet.

Vänligen, rör inte vid eller flytta nätet.

81106830SE1036-Sweden

Nödfallstelefon:
BASF Nödtelefonnummer: 0049 180 2273 112
Giftinformationscentralen: /tel.: 010 456 67 00

~xmam1460720624.indd   1 15.04.2016   13:43:46


	Storanet SE ET
	Storanet SE GA
	Storanet SE ZA

