
L1032145 UAEM/07V - PPE 4083708

كليـرات®حبيبات 
مبيد القوار�ض

Compositon: w/w

Active ingredient: Brodifacoum 0.005%

Inerts: 99.995%

Total: 100.00%

التركيب: 

المادة الفعالة: بروديفاكوم ٪0,005

المواد الحاملة:  ٪99,995 

الإجمالي: ٪100,00

Public health pesticide for 
the control of Rodents 
Ready for use Pellets

مبيد �سحة عامة لمكافحة القوار�ض - حبيبات جاهزه للإ�ستخدام

250 gr.
Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company250 جرام

Manufacturing: Syngenta Crop Protection - Country of Origin: Greece

Local Distributor: Al Mubarak Agro-Chemicals
P.O.Box 13365, Tel: 04-2237891

ال�سركة الم�سنعة: �سينجينتا لوقاية المزروعات   -  بلد المن�ساأ: اليونان

ال�سركة الم�ستوردة: المبارك للكيماويات الزراعية

�ص.ب 13365 – دبى – الأمارات، تليفون: 04-2237891

Pesticide Description: Klerat Pellets is from the 
second generation anticoagulant Rodenticides that 
is used for killing mice (mus musculus) and rats 
(Rattus rattus, R.Norvegicus).
Direction for use: For indoor use and use around 
buildings. Remove all rodents food before use. 
Bait stations should be covered and out of reach 
of people, pets and birds. Bait stations should 
be protected by rain and ensure that they are not 
overtaken by water. Bait must be placed in locations 
not accessible to children or pets. Do not place bait 
in areas where there is a possibility of being pulled 
out. Tamper resistant bait stations must clearly 
indicate that they contain bait. Bait must be placed 
when first rodents appear. Bait stations must be 
contemporarily changed. Keep away from contact 
with hands when placing the bait station. Monitor 
bait stations regularly (from 4th to 7th day after 
applying and every 7 days) and refill the bait station 
with fresh bait until the rodents stop eating them. 
Do not use in places where rodents are resistant 
to anticoagulant active substances. To control 
resistance expansion, change baits using different 
anticoagulant active substances each time. When 
baits are used in public areas or in areas where 
baits are placed, they should always be monitored. 
They also must be clearly labeled “Warning Poison” 
from anticoagulant rodenticide & there must be first 
aid information in case of poisoning. Bait must be 
delivered to user in tightly closed packaging. Every 
packaging shall contain an adequate amount of bait 
to be used for one bait station (mouse or rat). Place 
bait stations in locations where rats and mice travel 
& use this product as directed on the label.
Application and use rates: 1. To kill mice (mus 
musculus) inside and outside infested building: put 
5 to 25 g bait at each bait station. Recommended 
space between bait stations: every 5m for moderate 
mouse activity and every 2m for high mouse activity. 
2. To kill rats (Rattus rattus, R Norvegicus) inside 
and outside infested building: put 20 to 50 g of bait 
at each bait station. Recommended space between 
bait stations: every 10m for moderate rat activity and 
every 5m for high rat activity.
Warranty Statement: The company guarantees the 
stability of the chemical & physical specifications 
in its original container under the normal storage 
conditions in UAE until its expiry date.
Precautionary Statements: Read label before using 
it. Keep away from food, drink and animal feeding 
stuffs. Avoid contact with eyes, skin and clothes. 
Do not eat, drink or smoke when using this product. 
Wear suitable protective gloves. Keep out of reach 
of animals or birds. Wash your hands thoroughly 
and uncovered parts of your body with water before 
eating, drinking or smoking. Professional users 
should wear a mask and protective equipment when 
using the product.
First Aid & Antidote: In case of ingestion: Seek 
medical attention immediately. Never induce vomit-
ing unless it is expressly directed by the physician. 
Rinse the mouth with water.Do not give anything by 
mouth to an unconscious person. In case of skin 
contact: Remove contaminated clothing and wash it 
before further use. Wash the skin with a lot of water. 
In case of problem consult a specialist. In case of 
eye contact: Wash affected eye by running water. 
If there are contact lenses in the eyes remove them 
and continue washing the eyes. In case of problem 
consult a specialis.
User’s risk: Since the manufacturer cannot control 
the application, use, storage or processing of the 
product, the user bears the risk for damage result-
ing from factors beyond the manufacturer’s control. 

Storage and Disposal: Pesticide Storage: Do not store container in
temperatures below 32 degrees F. Store product in original container only in a 

location inaccessible to children and pets. Do not contaminate water, other
pesticides, fertilizers, food or feed in storage. Not for use or storage in or 
around the house. Pesticide Disposal: Do not contaminate water, food or

feed by storage or disposal. Wastes resulting from the use of this product must 
be disposed of on site or at an approved waste disposal facilities.

التخزين والتخل�ض من العبوات الفارغه: التخزين : ل تخ�سع المبيد اثناء التخزين لدرجات 

حرارة اأقل من 32 درجة فهرنهايت )�سفر درجة مئوية(. خزن المبيد في عبواته ال�سلية بمكان ي�سعب 

على الطفال والحيوانات الليفة الو�سول اإليه. ل تلوث المياه والمبيدات الح�سرية الأخرى، الأ�سمدة 

والأغذية اأو الأعالف في التخزين. لي�س لال�ستخدام اأو التخزين في جميع اأنحاء المنزل. العبوات الفارغة 

)الم�ستعملة(: ل تلوث الماء والغذاء وغذاء الحيوانات بالتخزين او العبوات الفارغه وكذلك النفايات 

الناتجه عن ا�ستخدام هذا المنتج. يجب التخل�س منها في مواقع معتمده كمن�ساأه للتخل�س من النفايات.

و�سف المبيد: كليرات حبيبات مبيد قوار�س قوي  مانع للتخثر من الجيل الثاني 

لمبيدات القوار�س الذي ي�ستخدم لقتل الفاأر المنزلي، الجرذان البني و الأ�سود.

طريقة الإ�ستخدام: لالإ�ستخدام في الآماكن المغلقة في جميع انحاء المباني.  

يجب اإزالة طعام القوار�س قبل ال�ستخدم.  يجب تغطية محطات الطعم بعيدًا 

عن متناول النا�س، الحيوانات الأليفة و الطيور. محطات الطعم يجب ان تكون 

محمية من المطر و التاأكد من انها ل يتم دخول المياه لها. يجب و�سع الطعم 

في اأماكن ل يمكن الو�سول اليها من قبل الأطفال اأو الحيوانات الأليفة.  ل ت�سع 

الطعم في المناطق التي تكون هناك احتمال ان تكون الفئران ان�سحبت منه.  

يجب ان ت�سير محطات الطعم بو�سوح انها تحتوي على الطعم.  يجب و�سع طعم 

القوار�س عندما تظهر العالمة الأولى لالإ�سابة.  يجب البتعاد عن مالم�سة 

اليدين عند و�سع محطة الطعم.  يجب مراقبة محطات الطهم بانتظام )من 4 

الى 7 اأيام من التطبيق( و اإعادة ملئ محطة الطعم مع الطعم الجديد حتى يتم 

توقف اإ�ستهالك الطعم.  ل ت�ستخدم في الآماكن التي فيها مقاومة لمبيدات التخثر 

من قبل القوار�س.  لل�سيطرة على مقاومة المبيد،  يجب تغيير الطعم با�ستخدام 

مواد م�سادة للتخثر مختلفة المادة الفعالة لكل مرة عندما يتم ا�ستخدام الطعوم 

في الآماكن العامة اأو في المناطق حيث يتم و�سع الطعم ال�سام.  و يجب متابعتها 

ب�سكل م�ستمر كما يجب ان تو�سع عالمات وا�سحة “احذر ال�سم” من المبيدات 

الم�سادة للتخثر. يجب ان يبقى الطعم في عبواته الأ�سلية. يجب ان تت�سمن كل 

بينات التعبئة و التغليف لكمية كافية من الطعم ل�ستخدامها و و�سع محطات 

الطعم في مواقع عبور و مرور القوار�س و ا�ستخدام هذا المنتج وفقًا للتوجيهات 

المدونة على المل�سق.

التطبيق و معدلت الإ�ستخدام: 1. لقتل الفئران داخل و خارج البناء: �سع 

5 - 25 غرام من الطعم في كل محطة.  الم�ساحة المو�سى بها بين محطات 

الطعم: كل 5م في حال الإ�سابة المتو�سطة و كل 2م في حال الإ�سابة العالية. 2. 

لقتل الجرذان داخل و خارج البناء: �سع 20 - 50 غرام من الطعم في كل محطة. 

الم�ساحة المو�سى بها بين محطات الطعم: كل 10م لن�ساط الفئران المعتدل و كل 

5م لن�ساط الفئران العالي.

ال�سمان: ت�سمن ال�سركة المنتجة ثبات الموا�سفات الكيميائية والفيزيائية لهذا 

المبيد و�سالمة عبواته الأ�سلية فى التخزين العادى طيلة فترة �سالحيته تحت 

ظروف دولة الأمارات العربية المتحدة.

احتياطات و قيود الإ�ستخدام: اقراء المل�سق قبل ا�ستخدامه.  ابعد المنتج 

عن الطعام و ال�سراب و علف الحيوان.  تجنب مالم�سة العينين، الجلد و المالب�س.  

ل  تتناول الطعام، ال�سراب اأو التدخين اثناء ا�ستخدام هذا المنتج.  الب�س 

قفازات واقية منا�سبة.  يحفظ بعيدًا عن متناول الحيوانات اأو الطيور.  اغ�سل 

يديك جيدًا و اغ�سل الأجزاء المك�سوفة من ج�سمك بالماء قبل تناول الطعام و 

ال�سراب اأو التدخين.  يجب على الم�ستخدمين المحترفين ارتداء اقنعة وقائية 

عند ا�ستخدام هذا المنتج.

الإ�سعافات الأولية: في حالة البتالع: ابحث عن ال�ست�سارة الطبية على 

الفور.  ل تجبر ال�سخ�س على القيئ اإل من قبل الطبيب.  ا�سطف الفم بالماء.  ل 

تعطي اي �سيء عن طريق الفم ل�سخ�س فاقد الوعي. في حالة مالم�سة الجلد: 

ازل المالب�س الملوثة و قم بغ�سلها بالماء و ال�سابون.  اغ�سل الجلد بالماء.  في 

حالة اأي م�سكلة ا�ست�سر مخت�س.  في حالة مالم�سة العين: اغ�سل العين بالماء 

الجاري. في حالة العد�سات يجب ان تزال و تغ�سل العين جيدًا. في حالة م�سكلة 

ا�ست�سر اخ�سائي.

مخاطر الم�ستخدم: بما اأن الم�سنع لي�س لديه القدرة على مراقبة و تطبيق و 

اإ�ستخدام و تخزين المبيد، فاإن الم�ستخدم هو من يتحمل مخاطر اأي �سرر ينتج 

عن الإ�ستخدام الخارج عن مراقبة الم�سنع .

 Restricted Use Pesticide
 For retail sale to use only by certified applicators

or persons under their direct supervision
المبيد مقيد الإ�ستخدام     -   لبيعه و لإ�ستخدامه فقط من 

قبل فنيين مرخ�سين اأو تحت ا�سرافهم الفني المبا�سر 

      Caution: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
تحذير: يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال

رقم ت�سجيل المبيد بوزارة التغير المناخي والبيئة

DXB-AD-140-1905

 MOCCAE Registration number


