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Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group CompanyInnhold: 300 G

Aktive stoff(er): Brodifacoum 0.005% w/w (0.05 g/kg)
Godkjenningsnummer: NO-2014-0059
Les og følg alle produktopplysninger og annen informasjon som følger med 
produktet eller gis på salgsstedet, før produktet tas i bruk.

Produktet skal kun utleveres til godkjente skadedyrbekjempere, ved 
fremvisning av sertifikat.

Bruksformål: Kun brukes som rottegift av kyndige skadedyrbekjempere. 
skal kun brukes til kontroll av mus og rotter, i og rundt bygninger.

Må ikke brukes til andre formål eller i høyere doseringer enn angitt 
i bruksanvisningen. 

Bruksanvisning, inkludert dosering og påføring 
Rotter (Rattus norvegicus): 
-Omfattende angrep: 50-200 g åte per åtestasjon hver femte meter. 
-Begrenset angrep: 50-200 g åte per åtestasjon hver tiende meter. 
Mus (Mus domesticus): 
-Omfattende angrep: 8 g åte per åtestasjon hver femte meter. 
-Begrenset angrep: 8 g åte per åtestasjon hver tiende meter. 

Legg ut åten hvor mus og rotter er aktive, langs spor eller i nærheten av 
skjulesteder. Inspiser åtesteder med passende mellomrom og etterfyll ved 
behov til åten ikke lenger blir spist. 

Les og følg alle produktopplysninger og annen informasjon som følger med 
produktet eller gis på salgsstedet, før produktet tas i bruk.
Før behandlingen påbegynnes skal det infiserte området undersøkes for å 
lokalisere bolet, fastslå gnagerart, omfanget av angrepet og eventuelle årsaker. 
Fjern mat som gnagerne lett kan få tak i (f.eks. matavfall eller nøtter/frø/korn). 
Utover dette skal det infiserte området ikke rengjøres, for å unngå å forstyrre 
gnagerne slik at de ikke spiser åtet. Produktet skal kun brukes som en del 
av en integrert bekjempelsesstrategi der også hygienerutiner og fysisk bek-
jempelse inngår. Produktet bør plasseres på steder der det tidligere har vært 
gnageraktivitet (f.eks. stier, bol, innhegninger, hull og huler). Åtestasjoner bør 
festes til underlaget dersom dette er mulig. Åtestasjoner skal være tydelig 
merket med at de inneholder gnagergift og at de ikke skal fjernes eller 
åpnes. Dersom produktet brukes på offentlige steder bør de behandlede 
områdene merkes i behandlingsperioden. Sammen med åtestasjonen skal 
det settes oppslag om risikoen ved primær- eller sekundærforgiftning med 
et antikoagulant middel, samt en angivelse av førstehjelpstiltak ved forgift-
ning. Åtet må festes i åtestasjonen slik at det ikke kan flyttes av gnagerne. 
Plasser produktet slik at det er utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr, husdyr 
og andre dyr som åtet ikke er beregnet på. Ikke plasser åtet i nærheten av 
mat, drikke eller fôr, eller redskap/overflater som kommer i kontakt med mat, 
drikke eller fôr. Unngå å spise, drikke eller røyke ved håndtering av produk-
tet. Vask hender og direkte eksponert hud etter håndtering av produktet. 
Hyppigheten av inspeksjon av behandlede områder avgjøres av godkjent 
skadedyrbekjemper basert på vurderingen som ble foretatt før oppstart 
av bekjempelsen. Hyppigheten bør følge god etablert praksis. Dersom det 
spises lite av åtet sammenlignet med angrepets antatte omfang, bør det 
vurderes å flytte åtestasjonen og eventuelt bytte til en annen åteformulering. 
Dersom det fortsatt spises av åtet etter en behandlingstid på 35 dager og 
gnageraktiviteten ikke går ned, skal årsaken til dette fastslås. Dersom andre 
årsaker kan utelukkes er det sannsynlig at årsaken er resistens i gnagerbe-
standen. Det bør da vurderes å bruke et ikke-antikoagulant gnagermiddel 
eller hvis mulig, et sterkere antikoagulant middel. Vurder også bruk av feller 
som alternativ bekjempelsesstrategi. Bruk en spatel for etterpåføring (reng-
jøring / bortskaffelse) av agn.

Bruksanvisning / Tiltak for å beskytte mennesker og miljø (innendørs) 
Fjern resterende åte når bekjempelsen avsluttes. Følg eventuell ytterligere 
anvisninger som følger god etablert praksis. Informer om mulig naboer og 
andre som kan bli berørt av gnagerbekjempelsen før bekjempelsen starter,  
i overenstemmelse med god etablert praksis. Vurder forebyggende tilt-
ak (tetting av hull, fjerning av potensielle kilder til mat og drikke) for å øke 
gnagernes inntak av åte og for å redusere sannsynligheten for nye angrep. 
For å redusere risiko for sekundærforgiftning må døde gnagere fjernes re-
gelmessig mens bekjempelsen pågår etter intervaller i tråd med god etablert 
praksis. Bruk ikke antikoagulanter som permanent åte for å hindre angrep 
eller for å overvåke gnageraktivitet. Bruk ikke åtet til intervallutlegging. Påse 
at åtet ikke kommer i kontakt med vann dersom åtestasjonen plasseres i 
næheten av avløpssystem.

Bruksanvisning / Tiltak for å beskytte mennesker og miljø (utendørs 
rundt bygninger) Beskytt åtet mot været. Plasser åtestasjonene på steder 
som ikke oversvømmes. Bytt ut åte som har blitt vått eller forurenset av jord. 
Fjern resterende åte når bekjempelsen avsluttes. Følg eventuell ytterlige-
re anvisninger som følger god etablert praksis. Informer om mulig naboer 
og andre som berøres av gnagerbekjempelsen før bekjempelsen starter, i 
overenstemmelse med god etablert praksis. Vurder forebyggende tiltak (tetting 
av hull, fjerning av potensielle kilder til mat og drikke) for å øke gnagernes 
inntak av åte og for å redusere sannsynligheten for nye angrep. For å re-
dusere risiko for sekundærforgiftning må døde gnagere fjernes regelmessig 
mens bekjempelsen pågår etter intervaller i tråd med god etablert praksis. 
Bruk ikke antikoagulanter som permanent åte for å hindre angrep eller for å 
overvåke gnageraktivitet. Bruk ikke åtet til intervallutlegging. Bruk ikke dette 
produktet direkte på bol. Påse at åtet ikke kommer i kontakt med vann dersom 
åtestasjonen plasseres nær overflatevann (f.eks. elver, dammer, kanaler, 
diker eller grøfter) eller avløpssystemer.

Oppbevaring og holdbarhet   Oppbevares tørt og kjølig på et sted med god 
ventilasjon. Hold beholderen lukket og vekk fra direkte sollys.   Oppbevares 
utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr og husdyr.   Holdbarhet: 12 måneder.

Annen informasjon  
På grunn av den forsinkede virkemekanismen tar det 4-10 dager etter inntak 
av det antikoagulante rodenticidet for å oppnå effekt. Gnagere kan være 
sykdomsbærere. Berør ikke døde gnagere med bare hender; bruk hansker 
eller redskap som f.eks. tang eller klype til å fjerne dem. Dette produktet 
inneholder et bitterstoff og et fargestoff.
Produktets partinummer og siste bruksdato: se pakning.

Innehaver av godkjenningen i Norge: Rentokil Initial 1927 plc, The Power 
Centre, Unit A1 & A2, Link 10 Napier Way RH10 9RA Crawley Storbritannia 

Importør/Representant: Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 
2300 København S, Danmark. Tel. +45 32 87 11 00
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