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MURIN FORTE KOSTKA 5 KG TRUTKA I PRZYNĘTA NA GRYZONIE
Cena brutto

159,50 zł

Cena netto

129,67 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

VEBI TECH

Opis produktu
MURIN FORTE W KOSTCE PARAFINOWANEJ 5 KG
Murin Forte w formie bloku/kostki to nowoczesny i wyjątkowo skuteczny preparat do zwalczania szczurów i myszy.
W składzie preparatu znajduje się 0,005% bromadiolone. Dzięki temu środek działa z opóźnieniem i nie wywołuje objawów zatrucia, które
mogłyby być ostrzeżeniem dla innych gryzoni. Wkrótce po zjedzeniu trutki gryzonie umierają nagle i bezboleśnie.
Przyjemna kompozycja zapachowa i smakowa, złożona ze zbóż i starannie dobranych atraktantów sprawia, że gryzonie nie mogą przejść
obojętnie obok przynęty. Dzięki niewielkiemu dodatkowi parafiny kostki nie tracą swoich właściwości nawet po 10 dniach zanurzenia w wodzie są odporne na opady atmosferyczne i wysoką wilgotność panującą np. w piwnicach.

SPOSÓB UŻYCIA
Pojedyncza kostka ma wagę 10 g.
Zalecana dawka przynęty na szczury to 25-50 g przynęty co 10-15 metrów.
Na myszy zaleca się stosować dawkę 5-15 g przynęty co 3-5 metrów.
W miejscach wyjątkowo nękanych przez gryzonie można stosować zwiększone dawki.
Wyłożyć preparat w porcjach, w karmnikach deratyzacyjnych, w miejscach często odwiedzanych przez gryzonie (w pobliżu ich kryjówek, na
drogach przebiegu, wzdłuż ścian, w miejscach spokojnych). Korzystanie ze stacji trutek jest ważne dla bezpieczeństwa dzieci i zwierząt
domowych.

UWAGA!
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje
dotyczące produktu.

Zagrożenia
ZAGROŻENIA
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna. Ze względu na bardzo niskie
stężenie substancji aktywnej, produkt ma małą toksyczność dla ludzi. Zawiera też
benzoesan denatonium – silnie gorzki środek utrudniający spożycie. Produkt może być
szkodliwy w przypadku spożycia dużej ilości. Objawy zatrucia: krwawienie z nosa i dziąseł,
ogólne osłabienie, krwotoki wewnętrzne, które mogą doprowadzić do wstrząsu lub
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śpiączki.
Elementy oznakowania
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P301+310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
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