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RapidPro
Bevat: 3.996 % ALFACHLORALOSE
Toelatingsnummer: NL-0016288-0000
RODENTICIDE, LOKAAS IN PASTAVORM. Productsoort 14.
Uitsluitend toegelaten voor het bestrijden van huismuizen (Mus musculus) binnen in gebouwen. VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P261 - Inademing van dampen vermijden.
P273- Voorkom lozing in het milieu
P312 - Bij onwel voelen een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
P391- Gelekte/gemorste stof opruimen.
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke en regionale voorschriften.

Waarschuwing
Gebruiksaanwijzing: Middel uitzetten in gebouwen in speciaal hiervoor bestemde, aan bovenzijde afgesloten lokaasdoosjes. Elk lokaasdoosje voorzien van 8 g lokaas (twee bolletjes
lokaas van 4 g). Plaats de lokazen op 2-3 m van elkaar, bij een hoge besmetting 2 m van elkaar. Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens elke 3-4 dagen. Vul opgegeten
lokaas aan tot de juiste dosis. Vervang elk beschimmeld of vervuild lokaas. Als al het lokaas opgegeten wordt, verhoog het aantal lokazen en/of de bezoekfrequentie. Het lokaas
vervangen tot er in het geheel geen opname meer is. Lokaasdoosjes moeten geplaatst worden voor ten hoogste 7 tot 10 dagen. Indien de populatie niet onder controle gebracht wordt, de
site opnieuw onderzoeken om de oorzaak te bepalen en overweeg herplaatsing van de lokazen of verhoging van het aantal lokazen. Toe te passen in afgesloten en beveiligde
lokaasdoosjes. Plaats de lokazen buiten het bereik van kinderen, vogels en niet-doeldieren (zoals honden, katten, varkens en gevogelte). Zoek en verwijder met regelmatige intervallen
muizenkadavers minstens bij elk bezoek. Bij elke controle en wanneer de opname van lokaas gestopt is, de lokaasresten verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval. Dode
knaagdieren eveneens verzamelen en in plastic verpakt afvoeren naar geschikte afvalverzamelpunten, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van kadavers vergiftigd
worden. RapidPro is werkzaam vanaf 24 uur tot 48 uur na opname.
Voor een optimaal resultaat: Bij voorkeur toepassen bij temperaturen tussen +16°C en +21°C (d.w.z. niet
nabij hete leidingen, ovens, e.d.). Geen lokaas plaatsen dichtbij waterafvoersystemen of waar het in contact kan
komen met voeding, drinkwater, dierenvoeding of voorwerpen die in contact komen met voeding. Draag handschoenen.
TEGENGIF: GEEN (Symptomatische behandeling)
ANTIGIFCENTRUM : tel. +31 30 274 88 88
Rentokil Pest Control, Ravenswade 54S, 3439 LD Nieuwegein Nederland T - 030 66 90 400
Productinformatie : www.rentokil.nl 0800-RENTOKIL (0800-73686545) info@rentokil.nl
Naam en adres van de toelatingshouder RENTOKIL Initial 1927 plc,
Power Centre, Unit A1 and A2, Napier Way, Crawley, West Sussex RH10 9RA. UK.
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