DEN_TAL_SOF_300g_4.17
CLT96

Gnavermiddel (PT14)
Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (Rattus norvegicus) og husmus (Mus musculus / Mus domesticus) i og omkring bygninger af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen til at bekæmpe rotter.
Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.
FORSIGTIG
Bær beskyttelseshandsker
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (Rattus norvegicus), og husmus (Mus musculus) i og omkring bygninger, og kun i en afstand af op til 10 meter fra en bygning.
Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen til at bekæmpe rotter.
Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af rotter og mus på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes 200 g pr. udlægningssted af hensyn til faren for forgiftning af
mennesker, pattedyr og fugle.
For brug i og omkring bygninger: Det biocidholdige produkt skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr ikke kan komme i kontakt med giften.
Døde mus og rotter skal eftersøges to gange ugentligt eller efter behov og bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr.
Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus og rotter i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning.
Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter så som forebyggende brug i sikringsordninger.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp:
Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Første forgiftningssymptomer: Træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger.
Ved forgiftning: Tilkald straks læge (eller dyrlæge) og oplys, at midlet indeholder blodkoagulationshæmmende stof, og at K1-vitamin kan benyttes som modgift.

Nettoindhold: 300 g
Gnavermiddel BPR-reg. nr. 666-10.
Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)
Præparattype: Pasta
Inholdet: brodifacoum 0,005% w/w (0,05 g/kg)

Udløbsdatoen: Se emballagen.
Batch nr.: Se emballagen.
Registreringsindehaver: Rentokil Initial 1927 plc, Global Technical Centre 7 & 8 Foundry Court, Horsham RH13
5PY, Storbritannien
Importør: Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark,
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