Rat Killer Perfekt - momeala tip Pastă
Substanţă nocivă
Un rodenticid sub formă de momeală gata de folosit, pentru controlul şoarecilor şi
şobolanilor din încăperi. Conţine 0,004% pol-brodifacoum (o substanţă compusă din mai
mulţi anticoagulanţi). Cationul de denatoniu, având un gust amar, previne înghiţirea
accidentală de către oameni.
R22

Nociv, dacă este înghiţit.

S1/2

Ţineţi recipientul închis, fără a fi la îndemâna copiilor!

S13
A nu se depozita alături de alimente, băuturi sau hrană pentru animale!
S20/21 Nu măncaţi, beţi sau fumaţi în timpul aplicării momelii!
S24/25 Evitaţi contactul cu pielea şi ochii!
S28
Clătiţi imediat pielea afectată cu apă şi săpun!
S36/37 Folosiţi echipament de protecţie şi mănuşi!
S46
În cazul în care se îngite, consultaţi imediat un medic şi arătaţi-i ambalajul sau o
etichetă!
S49 Depozitaţi produsul doar în ambalajul original!

Aplicarea:
Rat Killer Perfekt Pastă se pune în tăviţele sau în staţiile de intoxicare speciale pentru
acest tip de momeală.
Momeala se pune acolo unde există rozătoare: lângă locurile în care se ascund, în galerii,
în locuri liniştite şi uscate.
Pentru şobolani, folosiţi aprox. 40g (4 pliculeţe a câte 10g) la fiecare 5-10m.
Pentru şoareci, folosiţi aprox. 20g (2 pliculeţe a câte 10g) la fiecare 2-5m.
Completaţi cu momeală până când rozătoarele sunt complet exterminate, la două
săptămâni de la expunerea momelii. Rozătoarele încep să moară după 4-5 zile de la
consumarea momelii.
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Precauţii:
1.
Formula este nocivă pentru oameni, animale şi păsările de curte, deşi conţine
cationul de denatonium cu gust amar, care scade probabilitatea de a fi îngiţit
accidental.
2.
Puneţi momeala în locuri la care nu au acces copiii, animalele şi păsările
domestice.
3.
Nu mâncaţi, beţi sau fumaţi în timpul aplicării!
4.
Folosiţi mănuşi de cauciuc la aplicarea momelii!
5.
Fiţi atenţi la rozătoarele moarte şi eliminaţi-le prin incinerare sau prin
îngropare adâncă, departe de rezervoarele de apă şi de galeriile de intrare a
aerului în mină. Resturile de momeală rămase după operaţiunea de deratizare
trebuie eliminate în acelaşi mod.
6.
După aplicare, spălaţi-vă mâinile bine cu apă şi săpun!
7.
Ambalajele goale sunt considerate deşeuri. Este interzis să le ardeţi pe pământ
sau să le consideraţi materiale reciclabile.
8.
Nu folosiţi în casă vasele, lingurile etc. folosite pentru aplicarea momelii.
9.
Clătiţi bine cu apă şi săpun zonele care au intrat accidental în contact cu momeala
şi spălaţi-vă bine ochii!
Depozitare
Depozitaţi containerul bine sigilat într-o încăpere ventilată, la loc uscat, fără a fi la
îndemâna copiilor, departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale, la o temperatură
medie. Evitaţi depozitarea în vecinătatea substanţelor chimice parfumate
Primul ajutor:
În cazul unor simptome alarmante – hemoragii şi o slăbire generală – consultaţi un
medic.
Un antidot ar fi vitamina K1, oral, intravenous sau intramuscular, numai sub
supravegherea medicului.
În cazul în care este nevoie de altă susţinere medicală în afară de cea menţionată,
contactaţi cel mai apropiat centru toxicologic.
Conţinutul net:
Valabilitate: 3 ani
Importator si Distribuitor Exclusiv pentru Romania: S.C. Service Industrial
Chemical Cleaning.
Adresa: Str. Lt. Av. Negel Gheorghe nr.12-23, sector 6, Bucuresti-Romania
Tel: 021.4114909, Fax: 021.4114966
Email:office@sic.ro; Website: www.sic.ro
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