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TER BESTRIJDING VAN HUISMUIZEN
Toelatingsnummer: 11870 N
Werkzame stof: Difenacum, gehalte 0.005%
Toxicologische groep: Anti-coagulant
Andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke
stof(fen): Gevaarsymbool:Specifieke vermeldingen:Aard van het preparaat: Lokaas

Veiligheidsaanbevelingen
Na gebruik zorgvuldig handen wassen.
Gebruikers die dit middel veelvuldig toepassen dienen bij medische
en tandheelkundige behandeling mede te delen dat met anti-coagulantia
wordt gewerkt.
Draag geschikte handschoenen.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket
tonen.
Waarschuwingszinnen
Gevaar voor cumulatieve effecten.
Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van huismuizen
in ruimten, met dien verstande, dat het middel moet worden uitgezet in speciaal
hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten voerdoosjes.
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 instelling 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
opgenomen door de muizen.
Tijdens een bestrijdingsactie dient zo weinig mogelijk voedsel beschikbaar te zijn.
De voerdoosjes uitzetten op plaatsen waar muizen geregeld komen en waar de
dieren knagen of voedsel halen, doch buiten bereik van kinderen en huisdieren.
Het middel moet gedurende enkele dagen in voldoende mate aanwezig zijn,
daarom elke dag of om de twee dagen controleren en zo nodig aanvullen, tot er
geen lokaas meer wordt opgenomen. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is,
totaal vervangen.
Wanneer de opname van het lokaas en de activiteiten van de huismuizen zijn
gestopt, de resten van het middel verzamelen en veilig verwijderen (c.f. Wet
Milieubeheer, BAGA). Dode dieren (de eerste worden na + 3 dagen gevonden)
eveneens verzamelen en veilig verwijderen (c.f. Destructiewet), opdat huisdieren
en andere dieren niet door het eten van de kadavers worden vergiftigd.
N.B.: Indien in aangebouwde ruimten ook huismuizen aanwezig zijn, zullen de
resultaten slechts blijvend zijn wanneer ook daar een bestrijding wordt uitgevoerd.
Voorts dienen de noodzakelijke maatregelen in het kader van de wering van
huismuizen te worden getroffen.
Inhoud:
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Pest Control
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Artikelinformatie
INTERGRAFIPAK B.V.
Grafische industrie
Postbus 245
2150 AE Nieuw-Vennep
Boekweitstraat 45
2153 GK Nieuw-Vennep
Telefoon (0252) 62 24 22*
Fax (0252) 62 23 37
e-mail: info@intergrafipak.nl

STANDPROEF

Formaat

:

118 x 257/272 mm

Kleuren:
▲ 1 PMS
▲ 2 PMS
▲ 3 PMS
▲ 4 PMS

BLACK C
151 C
185 C
300 C

Deze standproef is niet maatgevend voor
drukkleur, papierkwaliteit en afmetingen.
De productie start pas na ontvangst van
uw akkoord.
Proef
Akkoord
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Klantnaam

: Rentokil

Artikelnummer

: et. Fentrol Lokaas

Paraaf klant:
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