


BRUGSANVISNING
Lokaliser gnavernes tilholdssteder ved at lede efter ekskrementer, huller, huler, reder eller lignende. Placer 10 til 20 gram Black Pearl 
korn mod mus i aflåste musefoderstationer, for hver tre til fem meter ved bekæmpelse af husmus. Foderstationer skal påføres en tekst
med tydelig oplysning om, at der foregår musebekæmpelse i området med, hvorledes man skal forholde sig i tilfælde af forgiftning. 
Tilpas mængden af Black Pearl korn mod mus, der udlægges og distancen mellem udlægningsstederne til det antal mus, der skal 
bekæmpes. Placer Black Pearl korn mod mus i stationer på passende steder, således at børn, fugle og større husdyr ikke kan få adgang 
til midlet, og for at musene kan æde i fred og ro. Kontrollér og efterfyld musefoderstationerne efter et par dage og derefter cirka en 
gang ugentligt, indtil musene er holdt op med at æde. Når behandlingen er tilendebragt, bør rester og døde mus fjernes og behandles 
efter nedenstående anvisninger. Hvis der opstår et nyt musetilhold eller hvis nye ekskrementer eller spor af mus ses, gentages behand-
lingen som beskrevet ovenfor. Læs etiketten før brug. Må ikke placeres på overflader, der kan komme i kantakt med fødevarer for at 
undgå kontaminering af fødevarer til mennesker og dyr. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brug. Brug handsker unde brug. 
Vask hænder efter brug. Poserne må ikke åbnes. Fjern alle foderstationer efter brug.
AFFALDSHÅNDTERING
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Rester og tom emballage  
bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.
OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  
Må kun opbevares i den originale emballage.

Gnavermiddel BPR-reg. nr. 669-4. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen  
(Forordning (EU) nr. 528/2012)
 
PRÆPARATTYPE
Foderkorn
MÅLORGANISMER 
Husmus (Mus musculus)
ANALYSE
Alphachloralose 40 gr/kg, 4% w/w. (CAS n° 15879-93-3)
INDHOLD
2,5 kg spand. Batchnummer og produktionsdato: Se emballagen. Holdbar 2 år efter produktionsdatoen. 
PRODUCENT
LODI S.A.S. F-35390 Grand Fougeray, France
DISTRIBUTØR
Trinol A/S • Søagervej 9 - Hobro 9500 • Tel: +45 96320064

Black Pearl Korn

ADVARSEL
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).  
Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af mus af personer, der professionelt  
beskæftiger sig med skadedyrsbekæmpelse. Det biocidholdige produkt skal anbringes i  
aflåste foderstationer, så mennesker og dyr ikke kan komme i kontakt med giften.  
Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af mus på den pågældende  
lokalitet, dog må der højest anvendes 25 g. pr. 3 meter af hensyn til fåren for forgiftning af  
mennesker, pattedyr og fugle. Giftrester og døde mus bortskafffes i overensstemmelse med kommunale anvisninger 
for bortskaffelse af affald. Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår musebekæmpelse i 
området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og forderstoffer.

FØRSTEHJÆLP
Ved eksponering kontakt straks Giftinformationscentralen eller læge (reps. dyrlæge). Informer lægen om, at produktet indeholder 
Alphachloralose, der er et neurotixisk molekyle, der lammer nervesystemet og fremkalder kramper. Behandlingen er symptomatisk og 
der er ingen specifik modgift. Fremvis etiketten eller beholderen. Indånding: Søg frisk luft og hvile. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, og 
vask huden med vand og sæbe. Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere. Øjenkontakt: Skyld grundigt med vand (helst fra øjenskyl-
ler) i flere minutter og hold øjenlågene åbne, mens der skylles. Indtag: Søg straks lægehjælp og fremvis beholderen eller etiketten. Undgå 
opkastning. Spis eller drik ikke, uanset mængden af indtaget produkt. Følg lægens råd. I akutte tilfælde ring 112. 

Undgå kontakt med huden. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige  
værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om  
bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejde.

VIRKNING
Alphachloralose er en neurotoxisk molekyle, der lammer mus. Musens metabolisme sænkes og dyret dør af nedkøling.  
Musen dør flere timer efter, at den har indtaget en dødelig dosis.

Gnavermiddel (PT14)
Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af mus af personer, der professionelt beskæftiger sig med skadedyrbekæmpelse.
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