Ridak® Blok

Gnavermiddel (PT14)
Må kun anvendes til at bekæmpe mus og rotter af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen.
Må kun anvendes i og omkring bygninger samt i kloakker.

DEKLARATION
Gnavermiddel BPD-reg. nr. 19-210. Aktivstoffet er godkendt efter biociddirektivet (98/8/EF).
Midlet er godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Analyse: Difenacoum 0,05 gram/kg ved 20⁰C (0,0005 % w/w)
Præparattype: Blok
Pakningsstørrelse: 5 kg spand
Holdbarhedsdato: 60 måneder efter produktionsdato.
Batchnummer/produktionsdato: Se andetsteds på beholderen.

ANVENDELSE
RIDAK BLOK er blokke med gnaverbekæmpelsesmiddel til bekæmpelse af husmus (Mus
musculus/domesticus), brun rotte (Rattus norvegicus) og sort rotte (Rattus rattus), herunder
typer, der er resistente over for andre antikoagulanter.
brugsanvisning
RIDAK BLOK er en færdigblandet ædegift med en tilsigtet langsom virkning. Midlet udlægges
jf. anbefalingerne i nedenstående skema. Der anvendes foderkasser med tydelig oplysning
om, at der foregår rottebekæmpelse i området, og hvorledes man skal forholde sig i tilfælde
af forgiftning, således at børn og husdyr ikke kan komme til midlet, og rotterne kan æde
uforstyrret. Det tager ofte et par dage, før rotterne begynder at æde det udlagte middel.
Gnaverens død indtræffer 4-10 dage efter indtagelse af dødelig dosis, hvilket kan kræve to
eller flere fodringer.
Art

Sted

Antal blokke ved hvert
udlægningssted

Anbefalet kontrolfrekvens

Mus

Hjem, erhverv, landbrug

Op til 7 hver 1-2 meter (4 g blok)
eller 1 hver 1-2 meter (23 g blok).

Ofte i løbet af de første 10
dage og regelmæssigt, når
forbruget fortsætter.

Rotter

Hjem, erhverv, landbrug

Op til 50 hver 10. meter (4 g
blok) eller op til 8 hver 10. meter
(23 g blok).

Ofte i løbet af de første 10
dage og regelmæssigt, når
forbruget fortsætter.

I kloakker

Op til 50 pr. udlægning (4 g
blok) eller op til 8 pr. udlægning
(23 g blok).

Ofte i løbet af de første
10 dage.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.
FØRSTEHJÆLP
Første forgiftningssymptomer: Træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger.
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Ved forgiftning: Tilkald straks læge (eller dyrlæge) og oplys, at midlet indeholder blodkoagulationshæmmende stof, og at K1 vitamin kan benyttes som modgift.

Godkendelsesindehaver: BASF • Ved Stranden 15 • Postboks 4042 • 2300 København S.
Distributør: Trinol A/S (Vilofarm A/S) • Søagervej 9 • 9500 Hobro • Tlf. 96320064.
Bitrex er et registreret varemærke, der tilhører MacFarlan Smith, Edinburgh, Storbritannien.

DK140210 0001

FORSIGTIG
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Brug egnet åndedrætsværn ved ompakning til mindre emballage. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets
udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. Må kun anvendes til at bekæmpe mus og rotter af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen. Må kun anvendes i og omkring bygninger
samt i kloakker. Doseringen af midlet skal afpasses bekæmpelsen af rotter på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes 200 g middel pr. 10 meter for rotter,
og 30 g pr. 1-2 meter for mus af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr
og fugle. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end
de i brugsanvisningen nævnte. Midlet skal anbringes i lukkede foderkasser, hvis bekæmpelsen foregår på arealer, der er tilgængelige for mennesker, pattedyr eller fugle.
Døde rotter og mus skal eftersøges og så vidt muligt fjernes i overensstemmelse med
kommunale anvisninger for bortskaffelse af affald af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr. Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af rotter
og mus.
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Vis beholder eller etiket, hvis der er brug for lægehjælp. Der må ikke spises, drikkes
eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker.

Ridak® Blok

Gnavermiddel (PT14)
Må kun anvendes til at bekæmpe mus og rotter af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen.
Må kun anvendes i og omkring bygninger samt i kloakker.

DEKLARATION
Gnavermiddel BPD-reg. nr. 19-210. Aktivstoffet er godkendt efter biociddirektivet (98/8/EF).
Midlet er godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Analyse: Difenacoum 0,05 gram/kg ved 20⁰C (0,0005 % w/w)
Præparattype: Blok
Pakningsstørrelse: 5 kg spand
Holdbarhedsdato: 60 måneder efter produktionsdato.
Batchnummer/produktionsdato: Se andetsteds på beholderen.

ANVENDELSE
RIDAK BLOK er blokke med gnaverbekæmpelsesmiddel til bekæmpelse af husmus (Mus
musculus/domesticus), brun rotte (Rattus norvegicus) og sort rotte (Rattus rattus), herunder
typer, der er resistente over for andre antikoagulanter.
brugsanvisning
RIDAK BLOK er en færdigblandet ædegift med en tilsigtet langsom virkning. Midlet udlægges
jf. anbefalingerne i nedenstående skema. Der anvendes foderkasser med tydelig oplysning
om, at der foregår rottebekæmpelse i området, og hvorledes man skal forholde sig i tilfælde
af forgiftning, således at børn og husdyr ikke kan komme til midlet, og rotterne kan æde
uforstyrret. Det tager ofte et par dage, før rotterne begynder at æde det udlagte middel.
Gnaverens død indtræffer 4-10 dage efter indtagelse af dødelig dosis, hvilket kan kræve to
eller flere fodringer.
Art

Sted

Antal blokke ved hvert
udlægningssted

Anbefalet kontrolfrekvens

Mus

Hjem, erhverv, landbrug

Op til 7 hver 1-2 meter (4 g blok)
eller 1 hver 1-2 meter (23 g blok).

Ofte i løbet af de første 10
dage og regelmæssigt, når
forbruget fortsætter.

Rotter

Hjem, erhverv, landbrug

Op til 50 hver 10. meter (4 g
blok) eller op til 8 hver 10. meter
(23 g blok).

Ofte i løbet af de første 10
dage og regelmæssigt, når
forbruget fortsætter.

I kloakker

Op til 50 pr. udlægning (4 g
blok) eller op til 8 pr. udlægning
(23 g blok).

Ofte i løbet af de første
10 dage.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.
FØRSTEHJÆLP
Første forgiftningssymptomer: Træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger.
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Ved forgiftning: Tilkald straks læge (eller dyrlæge) og oplys, at midlet indeholder blodkoagulationshæmmende stof, og at K1 vitamin kan benyttes som modgift.

Godkendelsesindehaver: BASF • Ved Stranden 15 • Postboks 4042 • 2300 København S.
Distributør: Trinol A/S (Vilofarm A/S) • Søagervej 9 • 9500 Hobro • Tlf. 96320064.
Bitrex er et registreret varemærke, der tilhører MacFarlan Smith, Edinburgh, Storbritannien.

DK140210 0001

FORSIGTIG
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Brug egnet åndedrætsværn ved ompakning til mindre emballage. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets
udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. Må kun anvendes til at bekæmpe mus og rotter af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen. Må kun anvendes i og omkring bygninger
samt i kloakker. Doseringen af midlet skal afpasses bekæmpelsen af rotter på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes 200 g middel pr. 10 meter for rotter,
og 30 g pr. 1-2 meter for mus af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr
og fugle. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end
de i brugsanvisningen nævnte. Midlet skal anbringes i lukkede foderkasser, hvis bekæmpelsen foregår på arealer, der er tilgængelige for mennesker, pattedyr eller fugle.
Døde rotter og mus skal eftersøges og så vidt muligt fjernes i overensstemmelse med
kommunale anvisninger for bortskaffelse af affald af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr. Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af rotter
og mus.
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Vis beholder eller etiket, hvis der er brug for lægehjælp. Der må ikke spises, drikkes
eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker.

