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RODENTICIDE
NL
Voor gebruik op vochtige plaatsen
Lokmiddel in blokvorm ter bestrijding van
zwarte en bruine ratten en huismuizen.
Toelatingsnummer: 11885N
Uiterste gebruiksdatum: 2 jaar
WERKZAME STOF GEHALTE 0,005% BROMADIOLON
B
Alle weersomstandigheden
Waterbestendig rodenticide ter bestrijding van
bruine ratten en muizen in en rond gebouwen.
Erkenningsnr: 8971/B

Toelastingsnr: 6298B
Houdbaar: 2 jaren
GEBRUIKSKLAAR LOKAAS OP BASIS VAN 0,005% BROMADIOLONE
B
Tous temps
Appât rodenticide sous forme de bloc hydrofuge pour la lutte
contre les rats bruns rats et souris dans et autor des bâtiments.
Numéro d’agréation: 8971/B

Numéro d’autorisation: 6298B
Durée de conservation: 2 ans
APPAT PRET A L’EMPLOI CONTENANT 0,005% DE BROMADIOLONE

Netto inhoud:
Poids net:

4 kg

28 g Blo
x

Produceerd door:
Fabriqué par:

6255-5

Madison, Wisconsin 53704 U.S.A. • www.belllabs.com
Toelatingshouder:/Détenteur de l'agréation: Bell Laboratories, Inc.
Chaucer House, Chaucer Road
Sudbury, Suffolk CO10 1LN, England
Tel: +44-1787.379. 295
Fax: +44-1787.883.353
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TOMCAT BLOX est un appât rodenticide en bloc (BB) agréé et
autorisé préparé par BELL LABORATORIES, Inc. (Etats-Unis), à partir
d’un puissant anticoagulant, la Bromadiolone. En raison de sa
composition élaborée et de son procédé de fabrication par extrusion,
TOMCAT BLOX présente à la fois une appétence optimale et une
excellente tenue dans les lieux humides. TOMCAT BLOX tue les
rongeurs en perturbant le mécanisme de coagulation du sang. La
mort survient quelques jours après la consommation de l’appât sans
éveiller la méfiance des rongeurs
MODE D’EMPLOI
Répartir les blocs TOMCAT BLOX dans tous les endroits fréquentés
par les rongeurs, bien à leur portée, le long des murs et dans les
recoins tranquilles, jamais en espace découvert. L’utilisation de postes
d’appâtage facilite la bonne utilisation des blocs.

Rats bruns: placer 2 à 10 TOMCAT BLOX
tous les 10 mètres.
Souris: uniquement dans les bâtiments,
.placer 1 TOMCAT BLOX tous les 3 à 5
mètres Vérifier et réalimenter les postes
d’appâtage régulièrement jusqu’à l’arrêt
total de la consommation. Les rongeurs
mort doivent être incinérés ou enterrés afin
d’éviter une intoxication sécondaire des
prédateurs. Par la suite, laisser toujours un
poste d’appâtage alimenté en TOMCAT
BLOX aux principaux endroits de passage
pour éviter les réinfestations.
EMBALLAGES VIDES
Rendre l’emballage inutilisable et le remettre
au service des immondices. Enterrer les appâts non consommés à
environ 30 cm de profondeur et à 50 m au moins de tous points d’eau
(sources, puits, cours d’eau,...).
PRECAUTIONS
• Conserver hors de portée des enfants. • Conserver à l’écart des
aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. • Ne pas manger,
ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. • En cas
d’application chez des tiers, le produit doit rester identifiable. • En cas
de malaise, consulter un médecin. Si possible lui montrer l’étiquette. •
Conserver uniquement dans le récipient d’origine. • Contient une
substance avec action anti-coagulante, antidote : vit K1 • Les appâts
doivent être placés dans des récipients permettant d’identificatie le
produit.
INDICATIONS POUR LE MEDECIN
TOMCAT BLOX contient un anticoagulant à action prolongée.
L’antidote est la vitamine K1. Ce traitement doit être poursuivi pendant
plusieurs semaines. Consulter éventuellement le Centre Antipoisons
(tel: 070/245.245)
IMPORTANT
Respecter les usages, doses, conditions et précautions d’emploi
mentionnés sur l’emballage qui ont été déterminés en fonction des
caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est
préconisé. Conduire sur ces bases les traitements selon la bonne
pratique agricole en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous
les facteurs particuliers concernant votre exploitation. Le fabricant
garantit la qualité des ses produits vendus dans leur emballage
d’origine, ainsi que leur conformité à l’agréation ou l’enregistrement
délivré par le Ministère compétent.
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TOMCAT BLOX is een erkend en toegelaten waterbestendig
lokaas (BB) ter bestrijding van ratten muizen, geproduceerd
door BELL LABORATORIES, Inc (Verenigde Staten), op basis
van krachtig bloedstollingsremmend middel, Bromadiolone.
Dank zij zijn uitgewerkte samenstelling en produktie door middel
van extrusie heeft TOMCAT BLOX een optimale aantrekking en
uitstekende behouding in vochtige omstandigheden. TOMCAT
BLOX doodt knaagdieren door verstoring van het mechanisme
van bloedstolling. De dood treedt slechts op na enkele dagen na
consumptie van het lokaas, lokaasschuwheid is dus uitgesloten.
GEBRUIKSAANWIJZING
TOMCAT BLOX verdelen op plaatsen die regelmatig door
knaagdieren bezocht worden, in hun langs wanden en in rustige
hoekjes, nooit in open ruimte. Het gebruik van lokaasdozen is
aanbevolen.
Tegen bruine ratten: 2 à 10 TOMCAT BLOX om de 10 meters.
GEBRUIKSAANWIJZING
Tegen muizen: uitsluitend in gebouwen, 1 TOMCAT BLOX om
Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden
de 3 à 5 meters.
gegeten door ratten en huismuizen. Tijdens een bestrijdingsactie dient zo weinig
Regelmatig het verbruik nagaan en zo nodig aanvullen zolang
mogelijk voedsel voor ratten en muizen beschikbaar te zijn. Daarom
er opname vastgesteld wordt. en om nieuwe infestatie te
bijvoorbeeld in stallen’s avonds voerkbakken sluiten en resten en gemorst voer
vermijden, altijd een lokaasdoos met TOMCAT BLOX
verwijderen. Het lokaas uitzetten op plaatsen waar de ratten of husmuizen
achterlaten op de voornaamste bezochte plaatsen.
geregeld komen; in of bij holingangen of schuilplaatsen, op looppaden (sporen!),
LEGE VERPAKKINGEN
op plaatsen waar ze voedsel halen of knagen. (N.B. bij zwarte ratten vooral
De lege verpakking vernietigen en met het huisvuil meegeven.
hooggelegen voedselplaatsen inrichten). Het lokaas moet worden uitgezet in
De
resten van het lokaas begraven ongeveer 30 cm diepte en
speciale van boven afgesloten voerkistjes of -dozen, en steeds zodanig dat
minstens 50 m verwijderd van bronnen, putten, waterlopen.
kinderen, vee, huisdieren en vogels er niet bij kunnen komen. Vermijd uitleggen
VOORZORGEN
op vochtige plaatsen.
•
Ratten: Als regel dient met intervallen van 5 tot 10 meter een voerplaats te
Buiten bereik van kinderen bewaren.
•
worden ingericht. Zet 2 tot 10 TOMCAT BLOX per voerplaats uit.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van
Plaats het lokaas dichtbij hol-ingangen, bij aangeknaagde
• dierenvoeder.
openingen, langs muren en op andere plaatsen waar ratten
• Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
gewend zijn voedsel op te nemen.
Waneer dit produkt bij derden uitgelegd wordt moet het
Muizen: Als regel dient met intervallen van 2 tot 4 meter een voerplaats te
• produkt identificeerbaar blijven.
worden ingericht. Zet 1 TOMCAT BLOX per voerplaats uit. Zet
Bij onwel gevoel, een arts raadplegen. Indien mogelijk, het
lokaas uit op plaatsen waar muizen zijn waargenomen.
• etiket aantonen.
Het lokaas moet gedurende enkele dagen in ruime mate aanwezig zijn;
Bewaren
in de oorspronkelijke verpakking.
•
controleer daarom de opname elke 2 à 3 dagen en ververs of vul het lokaas aan
Hek lokaas moet geplaats worden in een recipienten met
waar nodig tot er in het geheel geen opname meer is. Lokaas dat voor een groot
identificatie
vanDE
het product.
ADVIES AAN
ARTS
deel is opgenomen of door bevuiling niet meer aantrekkelijk is, dient men
TOMCAT BLOX bevat een stof met krachtige
geheel te vervangen. Als er niet meer van opgenomen wordt, de resten lokaas
bloedstollingsremmende
werking. Het tegengif is vitamine K1.
verzamelen en veilig verwijderen. (cf. Wet Milieubeheer BAGA).
Die behandeling moet gedurende enkele weken volgehouden
+ 3 dagen gevonden) verzamelen
Dode ratten en muizen (de eerste worden na worden. Eventueel het Nationaal Antigifcentrum raadplegen
en veilig verwijderen (cf. Destructiewet) opdat huisdieren en andere dieren niet
(tel: 070/245.245).
door het opeten van de kadavers worden vergiftigd. Katten tijdens een
BELANGRIJK
bestrijdingsactie extra goed voeren. Voorts dienen de noodzakelijke
De gebruiksaanwijzing, -dosis en -voorzorgen naleven. Deze
maatregelen in het kader van de rat- en muiswering te worden getroffen.
zijn op de verpakking vermeld en volgens de eigenschappen
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
van het produkt en de aanbevolen toepassingen vastgesteld.
• Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Behandelen op voornoemde basis en volgens goed
• Draag geschikte handschoenen.
landbouwkundig gebruik, dit op eigen verantwondelijkheid en
• Gebruikers, die dit middel veelvuldig toepassen, dienen bij medische en rekening houdend met alle bijzonderheden van uw
tandheelkundige behandeling mede te delen, dat met anti-coagulantia wordt onderneming. De fabrikant staat garant voor de kwaliteit van zijn
gewerkt.
produkten, verkocht in hun oorspronkelijke verpakking, samen
met hun overeenkomst met de erkenning of toelating van de
bevoegde MInisterie.
NL

TOMCAT BLOX is van anti-coagulant toxiclogische groep.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zwarte en
bruine ratten en huismuizen, met dien verstande, dat in ruimten het lokaas moet
worden uitgezet in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten
voerkistjes of -doosjes en buiten in speciaal ingerichte voerplaatsen, echter op
zodanige wijze dat het lokaas niet binnen bereik van kinderen, vee, huisdieren
of vogels kan komen. Het middel mag uitsluitend toegepast worden door:
• Personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma
ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door de Ministerie 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.
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