Autres Couleurs / Other Colors :

Plan / Dieline
N

J

M

GNAVERMIDDEL (PT14)
C

Couleurs Imprimées / Printed Colors :

FØRSTEHJÆLP
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
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.
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Må kun anvendes til bekæmpelse
af brun rotte (Rattus norvegicus)
indendørs i aflåste bygninger,
som ikke benyttes til beboelse og
. hvor børn,
kæledyr og vildedyr ikke har adgang.
Må kun anvendes af personer,
der er autoriserede af Naturstyrelsen
til at bekæmpe rotter.
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Skummet holder sig stabilt i op
til 12 dage.
Enkelt at dosere

FARE
Yderst brandfarlig aerosol (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H229)
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde
med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt
lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets
informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
(P280).
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter
kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (Rattus
norvegicus) indendørs i aflåste bygninger, som ikke
benyttes til beboelse og hvor børn, kæledyr og vilde dyr
ikke har adgang. Må kun anvendes af personer, der er
autoriserede af Naturstyrelsen til at bekæmpe rotter.
Bygningen, hvor bekæmpelsen foregår, skal afmærkes
med en tekst, hvoraf det fremgår, at der bekæmpes rotter
samt hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning.
Behandlede områder i bygninger skal sikres for at
forhindre adgang for børn, kæledyr og vilde dyr.
Må kun anvendes som supplement til primærbekæmpelse
(ædegifte), hvor ikke-kemiske behandlinger og
konventionel ædegift ikke er effektivt.
Må kun anvendes indtil 2 meter fra steder hvor fødevarer,
foderstoffer eller drikkevand anvendes, opbevares eller
produceres for at forhindre kontaminering.
Må kun anvendes på lokaliteter, hvor der ikke er
forekomst af resistens, og hvor der er problemer med
rotter, der ikke er villige til at tage ædegifte på grund af
rigelige fødemængder.
Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af rotter.
Må ikke anvendes udendørs.
Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses
bekæmpelsen af rotter på den pågældende lokalitet, dog
må der højest anvendes 20 – 30 g pr. hul/passage
afhængig af størrelsen.
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn
(P405+102).
Af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og
rovdyr skal døde rotter eftersøges to gange ugentligt eller
efter behov og bortskaffes som dagrenovation.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer
og foderstoffer.

Generel anbefaling: Forurenet tøj tages straks af.
Indånding: Søg frisk luft.
Hudkontakt: Vaskes med rigeligt vand og sæbe.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage, brugte
klude og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning
for farligt affald.
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning
forbudt.
Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke
efter brug.
Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som
overstiger 50 °C.
Advarsel Af hensyn til brandfare er skummet vandbaseret. Må
ikke anvendes på ubeskyttede kabler. Kabelisolering kan være
beskadiget af gnavere: Risiko for elektrisk stød.

Gnavermiddel BPR-reg. nr. 753-1. Aktivstof og
biocidholdigt produkt er godkendt efter
biocidforordningen (Forordning (EU) nr.
528/2012).
Præparattype: skum.
Indholder aktivstoffet coumatetralyl 0,4062 %
w/w (40,6 g/kg).
Pakningsstørrelse 0,475 kg
Godkendelsesindehaver:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
www.environmentalscience.bayer.dk

Produktionsdato og Batchnummer angives på
emballagen.
Produktet er holdbart indtil 2 år efter
produktionsdatoen.
DK160612 - Article : 8497260
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Anvendelse
Produktet skal være rumtemperatur og beholderen skal rystes til
kuglen i beholderen høre tydeligt. Skummet udsprøjtes og
skummer op, mundstykket kan rengøres med vand om
nødvendig.
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Racumin® Foam indeholder aktivstoffet coumatetralyl, et 1.
generations
antikoagulant,
som
hæmmer
blodets
størkningsevne.
Rottens pels kommer i kontakt med skummet som klæber til
pelsen. Når rotten gør sig rent får den midlet i sig.
For at undgå at f.eks. kæledyr æder af bekæmpningsmidlet
indeholder Racumin® Foam et bitter smagsstof, Bitrex®.
Racumin® Foam anvendes til at undestøtte almindelig
bekæmpelse med giftblokke eller andre typer ædegifte.
Racumin® Foam giver effektiv bekæmpelse, når der findes
attraktive fødekilder eller når rotterne undlader at æde af udlagte
giftblokke.

For at sikre effektiv rottebekæmpelse skal der altid anvendes
Integrated Pest Management (IPM) foranstaltninger som f.eks. at
fjerne alternative føde- og væskekilder, muligheder for
gemmesteder og forhindre adgang til bygninger.
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Skummet skal påføres indendørs hvor rotter færdes - ved huller,
løbeveje, åbninger i murværk, rør- og installations
- gennemføringer og lignende. Skummet må ikke lukke
hullet/passagen helt således, at rotterne ikke kan genkende
deres vante huller/passager. Hvis hullet/passagen er helt fyldt
med skum, kan rotterne være tilbageholdende med at anvende
hullet/passagen.
Skummet forbliver stabilt over en periode på omkring to uger.
Efter 2 ugers bekæmpelse skal skummet, ved rotteaktivitet,
erstattes. Ved ingen rotteaktivitet i denne periode, fjernes
skummet efter anvisning.
Ved påføring af frisk skum, eller ved afslutning af bekæmpelse
fjernes skumrester med en tør klud, der kun bør anvendes én
gang pr. behandlingssted og som straks efter aftørring skal
opsamles i en pose til efterfølgende bortskaffelse som farligt
affald.
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Beskyttelseshandsker af nitril gummi (min. 0.40 mm,
EN388/EN374, kategori III) skal benyttes under påføring og
afrensning af skum. Rester af skum kan fjernes med en tør klud,
der kun bør anvendes én gang pr. behandlingssted og som straks
efter aftørring skal opsamles i en pose til efterfølgende
bortskaffelse som farligt affald.

Dosering
Rotter: 20 – 30 g Racumin® Foam per hul/passage.

