Voskované maxigranule
pro hubení potkanů
85 x 85 x 65

2 x 60 g
Účinná látka: 0,0025% brodifacoum (25 mg v 1 kg přípravku)
Nástraha obsahuje hořké činidlo (0,001%) k zabránění náhodného požití
a chuťově atraktivní složky pro hlodavce.

Varování:
Může způsobit poškození srážlivosti krve při prodloužené
nebo opakované expozici.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali
rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
Skladujte v uzavřeném obalu. Skladujte uzamčené.
Používejte ochranné rukavice.
Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
Při používání tohoto přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.
Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko.
Odstraňte obsah/obal na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Dodavatel:
PelGar s.r.o.
Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10
Telefon: 608 923 215, 602 219 959
274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz • www.pelgar.cz
Výrobce:
Pro PelGar s.r.o. vyrábí a balí
AGROCHEMA, družstvo
675 02 Studenec

Biocidní přípravek podle § 5 zákona č. 324/2016 Sb. Určeno pro
použití širokou veřejností.
Voskované maxipelety se používají k hubení potkana obecného
jednorázovým příjmem v uzavřených prostorech či v jejich těsné
blízkosti.
Voskované maxigranule plně nahradí dražší dovozové bloky. Norat H je
formulován do velkých granulí, které jsou hydrofobní, proto přípravek nese
označení H. Je tedy vhodný pro aplikaci do vlhkého prostředí, neboť
k rozpadu granulí dochází až po několika dnech. Po celou dobu si granule uchovávají svoji atraktivitu pro hlodavce. Přípravek se neaplikuje
v místech, kde se manipuluje s potravinami či krmivy, neboť může dojít
k jejich kontaminaci.
Přípravek nesmí být použit jinak než jak uvedeno v návodu na použití
popsaném v příbalovém letáčku uvnitř krabičky.

Obsah: 120 g
Číslo výrobní šarže: uvedeno na krabičce
Datum výroby:
uvedeno na krabičce
Povolení MZDR čj. CZ-20145-0010
(spisová značka 28207/2017/SOZ z 19.2.2018).

Dávkování:
Potkan obecný (dospělec): 10 - 60 gramů / 1 sáček
Aplikace se provádí do jedových staniček

RODENTICID

NORAT je registrovanou ochrannou známkou PelGar International Ltd.
Velká Británie

