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Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk 
Afval, nadat deze volledig is geleegd.

WAARSCHUWINGSZINNEN
Irriterend voor de ogen.
  
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Niet roken tijdens gebruik. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig wa-
ter afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk 
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Gebruikers die dit middel veelvuldig 
toepassen, dienen bij medische en tandheelkundige behandeling mede te delen dat met 
anticoagulantia wordt gewerkt.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zwarte en bruine ratten 
en huismuizen in ruimten, met dien verstande, dat het middel moet worden uitgelegd in 
speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten voerbakjes.

Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:
•  personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding 

dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instel-
ling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of

•  personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van 
gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren

•  agrarische ondernemers die het middel op het eigen bedrijf gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING
Het middel dient gedurende enige dagen in voldoende mate te worden gegeten door ratten 
en muizen. Ook dieren, die minder gevoelig zijn geworden voor andere anticoagulanten, 
waaronder warfarin, kunnen met dit middel goed worden bestreden. 
Zoals uit het Wettelijk Gebruiksvoorschrift blijkt mag het middel niet buiten worden toe-
gepast.
Tijdens een bestrijdingsactie dient zo weinig mogelijk voedsel beschikbaar te zijn. De 
voerbakjes uitzetten op plaatsen waar de ratten en muizen geregeld komen, zoals in de 
nabijheid van holingangen, op looppaden (sporen) en waar de dieren knagen of voedsel 
halen, doch buiten bereik van kinderen en huisdieren.
Het middel moet gedurende enkele dagen in ruime mate aanwezig zijn, daarom elke dag 
of om de twee dagen controleren en zodanig aanvullen, tot er niet meer gegeten wordt. 
Middel, dat beschimmeld is, totaal vervangen.
Dosering: tegen muizen per bakje 30 à 50 gram middel uitleggen,
 tegen ratten per bakje 50 à 150 gram middel uitleggen.

Wanneer de aktiviteit is gestopt, de resten van het middel verzamelen en vernietigen, 
(cf Wet Milieu-beheer BAGA). Dode ratten en muizen (de eerste worden na ca. 3 dagen 
gevonden) verzamelen en veilig verwijderen (cf. Destructiewet), opdat huisdieren en andere 
dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.

Katten tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren.

De kwaliteit van het product wordt door ons gegarandeerd. Aangezien bij de toepassing 
factoren een rol kunnen spelen waarover wij geen controle kunnen uitoefenen, aanvaarden 
wij geen aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik 
van het product.
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Toelatingsnummer 9508 N 

Chemische naam van de werkzame stof: brodifacoum 
Gehalte werkzame stof: 0,005 %
Aard van het preparaat: lokaas

RODENTICIDE

Charge nummer: Zie verpakking

Bewaren boven 0 °C
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