25 zrní

NORAT
NORAT 25 zrní NORAT 25 zrní
Požerové nástrahy k přímému použití ve
vnitřních prostorách a venku v okolí budov.
Účinná látka:
brodifacoum 0,0025% (25 mg v 1 kg přípravku)
Nástraha obsahuje hořké činidlo k zabránění náhodného požití.

Varování:
Může způsobit poškození srážlivosti krve při prodloužené
nebo opakované expozici. Obsahuje 1, 2- benzisothiazolin-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Nevdechujte prach
• Necítíte-li se dobře, vyhledejte
lékařskou pomoc
• Odstraňte obsah/obal na sběrný dvůr
do části nebezpečného odpadu.

Biocidní přípravek podle § 5 zákona č. 324/2016 Sb.

NORAT zrní je deratizační nástraha vyrobená
z vysoce kvalitní potravinářské pšenice. Je
vhodná pro hubení škodlivých hlodavců,
zejména myší, které mají tendenci vyhlodávat
pouze vnitřní část zrn pšenice. Dochucovadla
zvyšují konzumaci nástrahy (její chuťovou
atraktivitu) a konzervanty zamezují plesnivění a množení bakterií v případě, že nástraha
je aplikována ve vlhčím prostředí.

NORAT 25 zrní
NORAT
zrní
7 x 20 g

Výrobce:
Pro PelGar s.r.o. vyrábí a balí
AGROCHEMA, družstvo
675 02 Studenec
NORAT je registrovanou ochrannou známkou
PelGar International Ltd. Velká Británie

Dávkování (na 1 deratizační staničku):
Myš domácí:
5 - 20 g / 1sáček
Potkan obecný: 10 - 60 g / 1-3 sáčky
Aplikace se provádí do jedových staniček.
Před aplikací přípravku důkladně pročtěte příbalový leták s návodem na použití, který najdete
uvnitř krabičky.

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

Datum výroby
a číslo výrobní šarže:

Obsah: 140 g

uvedeno na krabičce

RODENTICID

Povolení MZ ČR čj. CZ-0018939-0000
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