Bromablok Pro
Må kun anvendes til bekæmpelse af brun
rotte og husmus i og omkring bygninger
og kun i en afstand op til 10 meter fra en
bygning samt til bekæmpelse af brun
rotte i kloakker. Bekæmpelse er dog
også tilladt, hvor en forekomst af rotter
længere væk end 10 meter fungerer som
kilde til rotter i bygninger.
Det biocidholdige produkt må kun
bruges af personer, der er autoriserede
af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter
med enten en R1 eller R2 autorisation.
Brug i kloakker er dog kun tilladt for
personer med en R1 autorisation.

200g blokke, 10kg
Pelsis Danmark
Glentevej 11 | 6705 Esbjerg Ø | Denmark
Tlf.: +45 75 14 48 00 | Fax: +45 75 14 31 84
tanaco@pelsis.com | www.tanaco.com

FARE
Kan skade det ufødte barn (H360D).
Forårsager organskader (blod) ved længerevarende eller gentagen eksponering (H372).
Indhent særlige anvisninger før brug.
Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Vask huden grundigt efter brug.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Bær beskyttelseshandsker. Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte og husmus i og omkring bygninger
og kun i en afstand op til 10 meter fra en bygning samt til bekæmpelse af brun rotte
i kloakker. Bekæmpelse er dog også tilladt, hvor en forekomst af rotter længere væk
end 10 meter fungerer som kilde til rotter i bygninger.
Det biocidholdige produkt må kun bruges af personer, der er autoriserede af
Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med enten en R1 eller R2 autorisation. Brug i
kloakker er dog kun tilladt for personer med en R1 autorisation.
Ved kildebekæmpelse skal betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning om vurdering
og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus være opfyldt.
Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af mus og rotter
på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes 40 g pr. udlægningssted
for mus og 200 g pr. udlægningssted for rotter af hensyn til faren for forgiftning af
mennesker, pattedyr og fugle.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
For brug i og omkring bygninger og til kildebekæmpelse: Det biocidholdige produkt
skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr udenfor målgruppen
ikke kan komme i kontakt med giften.
For brug i kloakker: Det biocidholdige produkt skal fastgøres i kloakken, så det ikke
kan skylles væk.
Døde mus og rotter skal eftersøges to gange ugentligt eller efter behov og
bortskaffes som dagrenovation af hensyn til faren for sekundær forgiftning af
rovfugle og rovdyr.
Produktet må ikke bruges mere end 35 dage uden en evaluering af angrebets status
og effekten af behandlingen.
Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt
affald efter endt bekæmpelse.
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.
Foderstationer skal være forsynet med kontaktinformation på dem, som udfører
bekæmpelsen.
Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter, såsom forebyggende
brug i sikringsordninger.
Ved anbringelse af foderstationer tæt på overfladevand eller afløbssystemer skal
det sikres, at det biocidholdige produkt ikke kommer i kontakt med vand.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Dette produkt indeholder et antikoagulerende stof. Ved indtagelse kan der
forekomme forsinkede symptomer, såsom næseblod og blødende tandkød. I svære
tilfælde kan der forekomme blå mærker og blod i afføring eller urin.
Modgift: K1-vitamin; må kun administreres af medicinsk/veterinært personale.
Hvis produktet:
• kommer på huden, vaskes huden med vand og sæbe.
• kommer i øjnene, skylles øjnene med øjenrensevæske eller vand; hold øjnene
åbne i mindst 10 minutter.
• kommer i munden, skylles munden grundigt med vand.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremkald ikke opkastning.
Hvis produktet synkes, søges der straks lægehjælp. Vis produktets beholder eller
etiketten til lægen. Kontakt en dyrlæge, hvis produktet indtages af et kæledyr.
Brugsanvisning
Tanaco Bromablok Pro er klar til brug og særlig velegnet til bekæmpelse i områder,
hvor fugt, væde og andre forhold gør effektiv bekæmpelse vanskelig. MIdlet har
en tilsigtet langsom virkning. Der udlægges op til 10 blokke med 5-10 meters
mellemrum, hvor der ses spor efter rotter. Det anbefales at udlægge giften i
giftstationer, dels for at beskytte det øvrige liv på den pågældende lokalitet, dels
at beskytte blokkene fra nedbrydelse. Samtidig vil de lukkede giftstationer virke
som en afskærmning, og på denne måde kan rotterne æde uforstyrret. Blokke der
opdages uden for udlægningsstederne skal straks indsamles. Det varer ofte et par
dage, før rotterne begynder at æde af den udlagte gift. Det er af stor betydning,
at der i hele bekæmpelsesperioden er udlagt tilstrækkelige mængder, og der bør
derfor i starten suppleres jævnligt. Man bør lade giften ligge en uges tid, efter at
rotterne er holdt op med at æde. Når bekæmpelsen er afsluttet indsamles giftrester
og døde rotter.Børn og husdyr skal holdes væk fra giften og særligt i svinehuse
må man udvise fornøden forsigtighed, da svin er særligt følsomme overfor giften.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale
regler for affaldshåndtering. Tom emballage og rester skal afleveres til
den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Gnavermiddel BPR-reg. nr. 736-5. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)
Præparat type: Voksblok
Analyse: Bromadiolon 0,005% w/wm 0,05g/kg ved 20oC.
Indeholder 1,2-benzothiazol-3-one og
2-octyl-2h-isothiazol-3-one.
Kan udløse allergisk reaktion.
Batch.nr. og udløbsdato: Se stempel
Indhold: 200g blokke i alt 10kg
Godkendelsesindehaver:
PelGar International Limited
18 rue des Remparts d'Ainay
69002 Lyon
France
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