Læs Etiketten før brug
Klassificering i henhold til forordningen (EU) 1272/2008

ADVARSEL

GHS08

NOTRAC

TM

BLOX

H373 - Kan forårsage organskader (blod) ved længerevarende eller gentagen eksponering
Bær beskyttelseshandsker. Vask huden efter arbejdet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs
nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets
informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (Rattus norvegicus) og husmus (Mus
musculus) i og omkring bygninger samt til bekæmpelse af brun rotte i kloakker af
personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen til at bekæmpe rotter.
Må kun anvendes i og omkring bygninger, og kun i en afstand af op til 10 meter fra en
bygning. Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af den
brune rotte og husmus på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes 280 g pr.
udlægningssted af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle.

Gnavermiddel (PT14)
Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (Rattus norvegicus)
og husmus (Mus musculus) i og omkring bygninger samt i kloakker.
Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen
til at bekæmpe rotter.
Aktivstof: Bromadiolon 0,05 g/kg (0,005% w/w)
(CAS-nr.: 28772-56-7)
Indeholder denatoniumbenzoat – bittermiddel

For brug i og omkring bygninger: Det biocidholdige produkt skal anbringes i aflåste
foderstationer, så mennesker og dyr ikke kan komme i kontakt med giften.

Brug biocider sikkert og bæredygtigt

For brug i kloakker: Det biocidholdige produkt skal fastgøres i kloakken, så det ikke kan
skylles væk.

Gnavermiddel BPR-reg. nr. 413-2.

Af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr skal døde mus og rotter
eftersøges to gange ugentligt eller efter behov og bortskaffes som dagrenovation. Rester
og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter
biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)

Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af
mus og rotter i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning.
Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter, såsom forebyggende brug i
sikringsordninger.

NETTOVÆGT: 8kg

Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Håndtering og anvendelse:
• Undgå al unødvendig eksponering.
• Ved brug i og omkring bygninger skal Notrac Blox anbringes i aflåste foderstationer, så
mennesker og dyr ikke kan komme i kontakt med giften.
Brugsanvisning:
Til bekæmpelse af brun rotte (Rattus norvegicus) og husmus (Mus musculus) i og omkring
bygninger, afstand op til 10 meter fra bygning, samt til bekæmpelse af rotter i kloakker. Produktet
må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen til at bekæmpe rotter.
Udlæg giften der, hvor rotter eller mus forekommer, f.eks. langs mure, ved udgravninger, i hjørner
og skjulesteder.

587BD

TM

28g Blok

Godkendelsesindehaver:
Bell Laboratories, Inc. – European Division
Chaucer House, Chaucer Road
Sudbury, Suffolk
CO10 1LN ENGLAND
tel: +44 1787379295
email: emea@belllabs.com

Doseringen af Notrac Blox afhænger af angrebets omfang og niveau, dog må der højst anvendes
280 g pr. udlægningssted af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle.
Rotter:
Udlæg 2 til 10 stk. 28 g blokke i giftstationer med 5 til 10 m mellemrum, hvor der er tegn på
rotter. Giftstationerne skal efterses jævnligt i ti dage eller indtil bekæmpelsen er afsluttet.
Mus:
Udlæg én 28 g blok i en giftstation, som skal placeres med 4 m mellemrum (ved større
angreb skal afstanden være 2 m).
Rotter i kloak: Notrac Blox skal fastgøres i kloakken, så den ikke kan skylles væk.
Anbring 2 til 10 stk. 28 g blokke pr. område. Fastgør blokkerne således at de ikke bliver
skyllet væk. Tjek forbruget af bekæmpelsesmidlet jævnligt, og erstat ædte eller ødelagte
blokke, indtil bekæmpelsen er afsluttet.
Bemærk:
Dosering bør justeres afhængig af angrebets omfang, niveau og tilgængeligheden af anden føde.
Under behandlingen fjernes døde skadedyr (dog ikke ved anvendelse i afløbsrør) jævnligt og
mindst lige så ofte, som bekæmpelsesmidlet tjekkes eller suppleres. Gentag behandlingen, hvis
der kommer et nyt angreb.
Sikkerhed:
Bær handsker ved håndtering af bekæmpelsesmidlet og fjernelse af døde skadedyr.
Efter bekæmpelsens afslutning skal døde skadedyr, tomme emballager, rester af brugt
bekæmpelsesmiddel og giftstationer indsamles og borstskaffes efter forskrifterne.
Førstehjælp:
Søg lægehjælp ved ubehag. Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller
etiket.
Første forgiftningssymptomer: Træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger.
Ved forgiftning: Tilkald straks læge (eller dyrlæge) og oplys, at midlet indeholder
blodkoagulationshæmmende stof, og at K1-vitamin kan benyttes som modgift.
I tilfælde af en nødsituation kontakt læge eller Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.
Opbevaring:
Opbevares i original beholder på et koldt, tørt og godt ventileret
sted.
Bortskaffelse:
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
kommunale regler for affaldshåndtering.
Emballage og rester skal afleveres til den kommunale
affaldsordning for farligt affald.
Udløbsdato: 24 måneder fra produktionsdatoen.
Batchnr. og produktionsdato: se emballagen
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