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- PROSPECT PRODIORAT CUB PARAFINAT
- pungi x 100 g; - cutii x 400 g saci x 5 kg şi 10 kg Substanţă activă: 0,005% Bromadiolon - anticoagulant de sinteză pe suport de cereale mărunţite şi
parafinate.
Produsul este protejat cu BITREX.
Antidot specific: Vitamina K1.
INDICAŢII:
Se foloseşte pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor în spaţii închise cu grad ridicat de
umiditate, ex. locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc. ,
respectiv spaţii deschise ex. canalizări, scurgeri de apă, maluri de apă, locuri de depozitare a
gunoaielor. Se amplasează mai ales în zone umede, unde celelalte tipuri de raticide nu pot fi
utilizate.
METHODA DE APLICARE:
Pentru a utiliza împotriva soarecilor sunt autorizate staţii de întoxicare disponsibile
comercial sau puncte de momeală acoperite, iar la sobolanilor doar staţii de întoxicare disponsibile
comercial rezistente la acţiuni exterioare. Se plasează momeală până la 40 g pentru şoareci respectiv
200 g pentru şobolani în staţii de intoxicare sau puncte de momeală, la fiecare 2 m pentru infestare
puternică, 5 m pentru infestare uşoară la şoareci şi 5 m pentru infestare puternică, 10 m pentru
infestare uşoară la şobolani. Momeala se completează zilnic, până când consumul încetează complet
(2-3 săptămâni). Moartea şobolanilor şi şoarecilor survine după 5-7 zile.
PRECAUŢII:
P102- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103- Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P270- A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273- Evitaţi dispersarea în mediu.
P501- Eliminaţi conţinutul/recipientul prin încinerare.P301+P310- ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi
imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
TELEFON DE URGENŢĂ:
021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Naţional
de Sănătate Publică, Bucureşti
AUTORIZAŢIE NR:
RO/2013/0038/MRA/UK-2012-0612
DEŢINĂTOR AUTORIZAŢIEI:
PELGAR International Limited - UK
VALABILITATE:
2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.
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