
Ibland dyker silverfiskar upp på platser där människor inte vill ha dem.  
Snip® Insektsdosa hjälper dig att minska problemen. 

Undvik silverfiskar med  
Snip® Insektsdosa

Användning och placering 
Snip® Insektsdosa får användas mot 
silverfiskar och andra krypande insekter  
som finns i byggnader. 

Insektsdosan placeras inomhus. Undvik att 
placera insektsdosan på alltför fuktiga eller 
varma platser (i direkt solljus med mera).

Placera alltid Insektsdosan skyddat  
så att barn, husdjur eller vilda djur  
inte kan komma åt den.

Silverfiskar besöker insektsdosan och  
äter av betet i dosan. Efter en tid bör 
förekomsten av silverfiskar upphöra. 
Insektsdosan placeras i de miljöer där 
insekterna förekommer. På grund av 
silverfiskarnas biologiska egenskaper kan 
bekämpningen ta lång tid och du behöver 
ha tålamod. Det kan ta flera månader att 
bli av med problemen. För att få ett mer 
långsiktigt resultat är det viktigt att följa 
de förebyggande åtgärder som vi tipsar 
om under rubriken ”Att förebygga är bästa 
lösningen” som du hittar på nästa sida.

Viktigt information

  Läs produktetiketten innan du börjar 
använda insektsdosan.

   Kom ihåg att insektsdosan ska 
förvaras och användas så att barn  
och djur inte kan komma åt den.

   Om du får bete på huden, tvätta 
bort det med tvål och vatten.

  Du får inte kasta insektsdosan i de 
vanliga soporna utan måste lämna 
den på kommunens miljöstation. 
Dosan är farligt avfall.

Efter användning
Låt insektsdosan stå kvar till dess att 
silverfiskarna har försvunnit. Insektsdosan 
fungerar så länge det finns bete kvar, 
vanligtvis i flera veckor. 

När du har använt klart insektsdosan får den 
inte slängas bland vanligt hushållsavfall utan 
ska lämnas på kommunens miljöstation.

Snip® Insektsdosa är ett registrerat bekämpnings-
medel (reg nr 4300). Den aktiva substansen 
är Azametifos 1 %, dvs. 10 mg per dosa.

Informationsblad 
Snip® Insektsdosa



I Sverige är det två arter silverfiskar 
som är vanligt förekommande i våra 
inomhusmiljöer. Det är vanlig silverfisk och 
den något större långsprötad silverfisk.

Den vanliga silverfisken blänker i silver 
och rör sig snabbt längs golvet. Den 
gillar mörker och försvinner snabbt ned i 
golvbrunnen när du tänder på toaletten eller 
i tvättstugan. Den gillar fuktiga utrymmen 
och lever på det vi lämnar efter oss till 
exempel hår, hudrester och naglar.

Den långsprötade silverfisken är större 
än vanlig silverfisk men det kan vara svårt 
att se skillnad på små individer. De långa 
antennerna och spröten, som har gett 
insekten sitt namn, är tillsammans med 
en borstig mustasch vid mundelarna dess 
tydligaste signum. Den långsprötade 
silverfisken gillar stärkelserik föda och kan i 
bland göra skada på tapeter och konstverk.

Båda arterna lever förhållandevis länge, 
mellan två till fem år.

Om silverfiskar
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Att förebygga är bästa lösningen
För att silverfiskar inte ska trivas är det 
viktigt att hålla rummet torrt och rent. 
Undvik att ha kartonger och tidningar 
staplade eller förvarade i högar eftersom 
detta är ställen som silverfiskar gillar. 
Tänk även på att täta springor och 
sprickor. Regelbunden rengöring och 
gärna dammsugning längs lister minskar 
tillgången av föda för insekterna,  
renhållning är därför A och O.

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom  
skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar  
och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik  
och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för  
både företag och privatpersoner runt om i världen.


