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Číslo výrobní šarže :  uvedeno na krabičce
Datum výroby :             uvedeno na krabičce

 

pasta
NORAT

pasta

10 x 15 g sáčky

Hmotnost:  
150 gramů

 

SLOŽENÍ: 
0.005%     brodifacoum (50 miligramů  brodifacoumu  v 1 kg nástrahy) 
0.001%     denatonium benzonát
99,994%  nástrahový materiál (obilí, atraktanty, vepřové sádlo aj.)

•  Přípravek obsahuje 
vysoce toxický anti-
koagulant brodifacoum!
•  Škodlivý pro domácí 
a hospodářská zvířata, 
ale i ptáky a divoce 
žijící zvířata!
•  Nutná ochrana 
vodních zdrojů!
•  Ohrožuje zdraví 
při požití a styku 
s pokožkou a sliznicemi!
•  Uchovávejte mimo 
dosah dětí 
a nepoučených osob!
•  Zákaz po užívání 
přípravku ve volné přírodě!
•  Přípravek nesmí být 
použit jinak než jak je 
uvedeno v návodu 
na použití!

 
Pro použití v potravinářském průmyslu je Norat pasta schválena  ÚSKVBL  pod čj. 98/2009.
Povolení MZ ČR  CZ - 2014 - 0011 ze dne 27. 3. 2014.

Rodenticidní přípravek pro hubení rezistentních škodlivých 
hlodavců (potkani, krysy, myši aj.) jednorázovým příjmem 

v uzavřených objektech či v jejich  těsné blízkosti. 

Bezpečnostní list k přípravku si vyžádejte u PelGar s.r.o., prodejce nebo na  www.pelgar.cz

Pastovitá,  
načervenale  zbarvená, 

požerová nástraha 
(říká se jí rovněž měkká 

nástraha) určená k přímému 
použití. Je vyrobena  ze smě-
si vysoce kvalitní kulinářské 
pšeničné mouky, sekaných 

obilních zrn,  vepřového sádla 
a syntetického arašídového 

dochucovadla. Tato směs 
má vysokou  kalorickou 

a výživnou hodnotu, 
nicméně je pro hlodavce 

vysoce toxická.  
Díky vysokému 

obsahu tuků  je její 
použití zvláště 

výhodné 
v prostředí s nízkou

teplotou, kdy  
hlodavci snižují 

konzumaci  jiných
 druhů potravy

i nástrah.

Dávkování:
Myš: 1 sáček 

Potkan, krysa: 3-4 sáčky 

Doba použitelnosti:     
3 roky od data výroby 

při předepsaném 
způsobu skladování.

Přípravek podle 
direktivy EU  99/45/EC 

- není klasifikováný 
jako nebezpečný

Rodenticid NORAT pasta obsahuje hořkou chuťovou složku proti nežádoucímu 
požití dětmi a domácími zvířaty.
Mechanismus účinku rodenticidů na bázi brodifacoum, návody na použití všech typů 
nástrah, příznaky otravy, první pomoc, skladování a další informace jsou uvedeny v letáčku 
uvnitř krabičky.
Před použitím nástrah důkladně přečtete informace uvedené na krabičce
a vloženém letáčku. 

s.r.o.
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S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
S24 Zabraňte kontaktu s pokožkou. 
S35 Používejte vhodné rukavice.
S7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě +5° až 40°C.
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S49 Uchovávejte pouze v původním obalu.
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Biocidní přípravek podle  § 4 a § 10 zákona č. 120/2002 Sb. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:


