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Batchnummer:

Udløbsdato: 
2 år eft er produkti onsdato.

Affaldshåndtering
Rester og døde mus skal afl everes ti l 
den kommunale aff aldsordning for 
farligt aff ald.

Opbevaring
Opbevares uti lgængeligt for børn. 
Må ikke opbevares sammen med 
fødevarer, drikkevarer og foder-
stoff er. Må kun opbevares i den 
originale emballage.

Gnavermiddel
BPR-reg. nr. 669-9
Akti vstof og biocidholdigt produkt er
godkendt eft er biocidforordningen
(Forordning (EU) nr. 528/2012).

Præparattype
Foderkorn

Analyse
Alphachloralose 40 gr/kg, 4% w/w
(CAS n° 15879-93-3)

Indhold
150 gram foderkorn.
Batchnummer og udløbsdato: Se på 
emballagen.

Producent & godkendelsesindehaver
LODI S.A.S. F-35390 Grand Fougeray, 
France
Telefon +33 299084859

Distributør
Trinol A/S
Sjellebrovej 10
8544  Mørke
www.trinol.dk

ALFA KORN MOD MUS

ALFA KORN MOD MUS

FORSIGTIG
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan 
medføre straf:
Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af mus til privat brug.
Det biocidholdige produkt skal anbringes i afl åste 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 20 gram pr. 3 meter pr. 
udlægningssted af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr 
og fugle. Posen med alphachloralose må ikke åbnes. Giftrester og døde mus 
bortskaffes i overensstemmelse med kommunale anvisninger for bortskaf-
felse af affald. Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 

Førstehjælp
Kontakt straks læge (resp. dyrlæge). Informer lægen om, at produktet indeholder 
Alphachloralose, der er en neurotoxisk molekyle, der lammer mus. Symptomati sk 
behandling. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. Indånding: Søg 
frisk luft . Søg læge ved vedvarende ubehag. Indtagelse: Skyl munden grundigt og 
drik 1-2 glas vand i små slurke. Tilkald læge/ambulance. Undgå opkastning. Hud: 
Fjern forurenet tøj, ur og smykker. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved 
vedvarende ubehag. Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst 
fra øjenskyller), ti l irritati onen ophører. Søg læge ved fortsat irritati on. Ved henven-
delse ti l læge medbringes sikkerhedsdatablad eller eti ket.

Virkning
Alphachloralose er en neurotoxisk molekyle, der lammer mus. Musens metabo-
lisme sænkes og dyret dør af nedkøling. Musen dør fl ere ti mer eft er, den har 
indtaget en dødelig dosis.

Brugsanvisning
Lokaliser gnavernes ti lholdssteder ved at lede eft er ekskrementer, huller, huler,
reder eller lignende. Placer 10 ti l 20 gram Trinol Alfa korn mod mus i afl åste 
musefoderstati oner, for hver tre ti l fem meter ved bekæmpelse af husmus. 
Foderstati oner skal påføres en tekst med tydelig oplysning om, at der foregår 
musebekæmpelse i området med, hvorledes man skal forholde sig i ti lfælde af
forgift ning. Tilpas mængden af Trinol Alfa Korn mod mus, der udlægges og
distancen mellem udlægningsstederne ti l det antal mus, der skal bekæmpes. 
Placer foderstati oner med Trinol Alfa korn mod mus på passende steder, således 
at børn, fugle og større husdyr ikke kan få adgang ti l midlet, og for at musene kan 
æde i fred og ro. Kontrollér og eft erfyld musefoderstati onerne eft er et par dage 
og dereft er cirka en gang ugentligt, indti l musene er holdt op med at æde. Når 
behandlingen er ti lendebragt, skal foderstati onerne fj ernes eft er nedenstående 
anvisninger. Hvis der opstår et nyt museti lhold eller hvis nye ekskrementer
eller spor af mus ses, gentages behandlingen som beskrevet ovenfor. Gnavermiddel (PT14)

Må kun anvendes til indendørs
bekæmpelse af mus til privat brug.

Undgå kontakt med huden.
Vær opmærksom på, at Arbejdsti lsynet har regler for arbejdets udførelse 
og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligti ge 
leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdsti lsynets informati onsmateriale 
om bekæmpelsesmidler. Vask huden eft er arbejde. 
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