Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs
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DERATION PARAFFINATO
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TP 14 - Rodenticide
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Numărul curent:

Numărul curent R4BP 3:

RO/2013/0003/MRA/ IT/2012/00073 AUT

RO-0001646-0000
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Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului
DERATION PARAFFINATO

1.2. Detinatorul autorizației
Numele

COLKIM S.R.L.

Adresa

Via Piemonte, 50 40064 Ozzano Emilia Italia

Numele și adresa detinatorului
autorizației

Numărul curent
RO/2013/0003/MRA/ IT/2012/00073 AUT

Numărul curent R4BP 3

RO-0001646-0000

Data autorizației

14/12/2012

Data de expirare a
autorizației

31/12/2022

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului

COLKIM S.R.L.

Adresa producătorului

VIA PIEMONTE, 50 40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) Italia

Adresa locurilor de producție

VIA PIEMONTE, 50 40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) Italia

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active
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Substanța activa

12 - Bromodiolonă

Numele producatorului

ACTIVA S.R.L.

Adresa producătorului

Via Feltre, 32 20132 MILAN Italia

Adresa locurilor de producție

Dr. Tezza S.r.l. - via Tre Ponti, 22 37050 S.Maria di Zevio Italia

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid
Denumirea comună
Bromodiolonă

Denumirea IUPAC
3-[3-(4'-Bromo[1,1'biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy1-phenylpropyl]-4hydroxy-2H-1benzopyran-2-one

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Substanța activă

28772-56-7

249-205-9

0.005

2.2. Tipul preparatului
RB - Bait (gata de utilizare)

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Poate dăuna fătului.
Provoacă leziuni ale organelor SANGE în caz de expunere prelungită sau repetată .

Fraze de precauție

A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.
Purtaţi mănuşi de protecţie.
ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:Consultaţi medicul.
Nu inspiraţi praful.
Aruncaţi conţinutul la reglementarilor nationale si internationale.
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4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare
Utilizarea 1 - Soareci de casa- interior – profesionisti
Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

nu este relevant pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

Mus musculus-House mouse-de la tineri la adulti

de interior

Domeniul de utilizare
INTERIOR

Metoda (metodele) de aplicare

În cutii cu momeală momeala gata de utilizare – statii momeala resistente

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

40 gr de produs pentru punct de momeala - 0 daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie
sa fie de 5 metri.

Categoria (categoriile) de
utilizatori

industrial
profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Produs de momeală: unități de 20 gr
Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg
Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna);
plastic; carton

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
Statiile de momeala trebuie sa fie vizitate cel putin la 2-3 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a
verifica daca momeala este acceptata, daca statiile de momeala sunt intacte si pentru a indeparta rozatoarele moarte. Reumpleti
cand este necesar.
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4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

4.1.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
Cand
Amplasarea statiilor de momeala este aproape de sistemele de scurgere, asigurati-va ca momeala nu este in contact cu apa.

4.1.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia

4.1.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
Viata de raft: pana la 24 de luni

4.2 Modul de utilizare
Utilizarea 2 - Sobolani - profesionisti - interior
Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

nu este relevant pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

Rattus norvegicus-Brown rat-de la tineri la adulti
Rattus rattus-Roof rat-de la tineri la adulti

de interior

Domeniul de utilizare
INTERIOR

Metoda (metodele) de aplicare

În cutii cu momeală momeala gata de utilizare – statii momeala resistente

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

60-100 gr de produs pentru punct de momeala - 0 daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie
sa fie de 5 metri.
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Categoria (categoriile) de
utilizatori

industrial
profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Produs de momeală: unități de 20 gr
Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg
Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna);
plastic; carton

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
Statiile de momeala trebuie vizitate intre 5 – 7 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamana dupa aceea, pentru a verifica
daca momeala este acceptata, daca statiile de momeala sunt intacte si pentru a indeparta sobolanii morti. Reumpleti , cand este
necesar.

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

4.2.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
Cand
Amplasarea statiilor de momeala este aproape de sistemele de scurgere, asigurati-va ca momeala nu este in contact cu apa.

4.2.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia

4.2.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
Viata de raft: pana la 24 de luni

4.3 Modul de utilizare
Utilizarea 3 - Soareci de casa si sobolani – profesionisti - in exterior in jurul cladirilor
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Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

nu este relevant pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

Mus musculus-House mouse-de la tineri la adulti
Rattus norvegicus-Brown rat-de la tineri la adulti
Rattus rattus-Roof rat-de la tineri la adulti

în aer liber

Domeniul de utilizare
in exterior in jurul cladirilor

Metoda (metodele) de aplicare

În cutii cu momeală momeala gata de utilizare – statii momeala resistente

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

Soareci de casa: 40 gr de produs pentru punct de momeala; Sobolani: 60-100 gr de
produs pentru punct de momeala - 0 daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie
sa fie de 5 metri.

Categoria (categoriile) de
utilizatori

industrial
profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Produs de momeală: unități de 20 gr
Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg
Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna);
plastic; carton

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- protejati momeala de conditiile atmosferice (de ex. ploaie, zapada,etc.) Amplasati statiile de momeala in zone care nu se inunda.
- statiile de momeala trebuie sa fie vizitate (pentru soareci cel putin la fiecare 2-3 zile), (pentru sobolani numai 5 – 7 zile dupa
inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, daca statiile de
momeala sunt intacte si pentru a indeparta animalele moarte. Reumpleti, cand este necesar.
- Inlocuiti momeala din statiile de momeala in care momela a fost deteriorata de apa sau contaminata de murdarie.

4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
Nu aplicati acest produs direct in zonele de locuinte
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4.3.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
Cand
Amplasarea statiilor de momeala este aproape de suprafetele de apa: canale , diguri, canale /santuri de irigatie) sau sistemele de
scurgere, asigurati-va ca momeala nu este in contact cu apa.

4.3.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia

4.3.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
Viata de raft: 24 luni

4.4 Modul de utilizare
Utilizarea 4 - Soareci de casa si sobolani – profesioniști instruiți - in interior
Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

nu este relevant pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

Mus musculus-House mouse-de la tineri la adulti
Rattus rattus-Roof rat-de la tineri la adulti
Rattus norvegicus-Brown rat-de la tineri la adulti

de interior

Domeniul de utilizare
interior

Metoda (metodele) de aplicare

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare
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În cutii cu momeală momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente sau puncte de momeala
acoperite si protejate , cat timp ofera acelasi nivel de protectie pentru speciile care nu
sunt tinta si pentru oameni , ca statii fixe rezistente de momeala.

SOARECI - 20-40 gr produs pentru punct de momeala; SOBOLANI - Infestare ridicata :
60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 40-60 gr de momeala
pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala pentru punct de
momeala - 0 - This page contains the following errors:error on line 1 at column 280:
Entity 'nbsp' not defined Below is a rendering of the page up to the first error.
SOARECI
20-40 gr produs pentru punct de momeala
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SOBOLANI

Categoria (categoriile) de
utilizatori

industrial
instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Produs de momeală: unități de 20 gr
Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg
Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna);
plastic; carton

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
Indepartati produsul ramas la finalul perioadei de folosire
Pentru momeala permanenta :

4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
- Unde este posibil, anterior tratamentului , informati orice trecatori posibili (de ex. utilizari ai zonei tratate si imprejurimilor, cu privire
la campania de control a rozatoarelor.
- Luati in considerare masurile de preventie (de ex,. gauri de intrare, indepartati hrana potentiala si bauturile cat mai departe posibil),
pentru a imbunatati consumul si a reduce riscul de reinvazie.
- Pentru a reduce riscul de otravire secundara, cautati si indepartati rozatoarele moarte in timpul tratamentului la intervale frecvente,
conform recomandarilor furnizate de codul de buna practica.
- Produsele pot fi folosite la tratamente permanente in locurile specifice, cu un risc potential de reinvazie , cand alte metode de
control s-au dovedit insuficiente.
- Nu folositi produsul pentru tratamente de pompare.
In cazul unei momeli permanente:

4.4.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
Cand se amplaseaza puncte de momeala aproape sistemul de canalizare si scurgere , asigurati-va ca momeala nu intra in contact
cu apa.

4.4.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia

4.4.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
Viata de raft:24 luni
Folositi conditii specifice de depozitare si de viata a raft a produsului, in conditii normale de depozitare care nu sunt necesare , cand
conditiile de depozitare si viata de raft ale produsului in conditii normale de depozitare sunt implementate, asa cum este detaliat in
sectiunea “ Indicatii generale de utilizare (profesionisti pregatiti).
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4.5 Modul de utilizare
Utilizarea 5 - Soareci de casa si sobolani – profesioniști instruiți - in exterior in jurul cladirilor
Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

nu este relevant pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

Mus musculus-House mouse-de la tineri la adulti
Rattus norvegicus-Brown rat-de la tineri la adulti
Rattus rattus-Roof rat-de la tineri la adulti

în aer liber

Domeniul de utilizare
in exterior in jurul cladirilor

Metoda (metodele) de aplicare

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

În cutii cu momeală momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente sau puncte de momeala
acoperite si protejate , cat timp ofera acelasi nivel de protectie pentru speciile care nu
sunt tinta si pentru oameni , ca statii fixe rezistente de momeala.

SOARECI - 20-40 gr produs pentru punct de momeala; SOBOLANI - Infestare ridicata :
60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 40-60 gr de momeala
pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala pentru punct de
momeala - 0 - This page contains the following errors:error on line 1 at column 287:
Entity 'nbsp' not defined Below is a rendering of the page up to the first error.
SOARECI
20-40 gr produs pentru punct de momeala
SOBOLANI

Categoria (categoriile) de
utilizatori

industrial
instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare
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Produs de momeală: unități de 20 gr
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4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
Indepartati produsul ramas, la finalul perioadei de folosire
Pentru momeala permanenta :

4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
- Unde este posibil, anterior tratamentului, informati orice trecatori posibili (de ex. utilizari ai zonei tratate si imprejurimilor, cu privire
la campania de control a rozatoarelor.
- Luati in considerare masurile de preventie (de ex,. gauri de intrare, indepartati hrana potentiala si bauturile cat mai departe posibil)
pentru a imbunatati consumul si a reduce riscul de reinvazie.
- Pentru a reduce riscul de otravire secundara, cautati si indepartati rozatoarele moarte in timpul tratamentului la intervale frecvente,
conform recomandarilor furnizate de codul de buna practica.
- Produsele pot fi folosite la tratamente permanente in locurile specifice, cu un risc potential de reinvazie cand alte metode de control
s-au dovedit insuficiente.
- Nu folositi produsul pentru tratamente de pompare.
- Nu aplicati produsul direct in cartiere.
In cazul unei momeli permanente:

4.5.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
Cand se amplaseaza puncte de momeala aproape sistemul de canalizare si scurgere , asigurati-va ca momeala nu intra in contact
cu apa.

4.5.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia

4.5.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
Viata de raft:24 luni
Folositi conditii specifice de depozitare si de viata a raft a produsului, in conditii normale de depozitare care nu sunt necesare , cand
conditiile de depozitare si viata de raft ale produsului in conditii normale de depozitare sunt implementate, asa cum este detaliat in
sectiunea “ Indicatii generale de utilizare (profesionisti pregatiti).

4.6 Modul de utilizare
Utilizarea 6 - Sobolani – profesionisti instruiti - in exterior zone deschise
Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

nu este relevant pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

Rattus norvegicus-Brown rat-de la tineri la adulti
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în aer liber

Domeniul de utilizare
in exterior zone deschise

Metoda (metodele) de aplicare

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

În cutii cu momeală momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente sau puncte de momeala
acoperite si protejate , cat timp ofera acelasi nivel de protectie pentru speciile care nu
sunt tinta si pentru mamen, ca statii fixe rezistente de momeala.

60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 40-60 gr de momeala
pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala pentru punct de
momeala - 0 Infestare ridicata : 60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 4060 gr de momeala pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala
pentru punct de momeala
daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie
sa fie de 5 metri.

Categoria (categoriile) de
utilizatori

industrial
instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Produs de momeală: unități de 20 gr
Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg
Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna);
plastic; carton

4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
Indepartati produsul ramas la finalul perioadei de folosire:

4.6.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
- Unde este posibil, anterior tratamentului informati orice trecatori posibili (de ex. utilizari ai zonei tratate si imprejurimilor, cu privire la
campania de control a rozatoarelor.
- Luati in considerare masurile de preventie (de ex,. gauri de intrare, indepartati hrana potentiala si bauturile cat mai departe posibil)
pentru a imbunatati consumul si a reduce riscul de reinvazie.
- Pentru a reduce riscul de otravire secundara, cautati si indepartati rozatoarele moarte in timpul tratamentului la intervale frecvente,
conform recomandarilor furnizate de codul de buna practica.
- Produsele pot fi folosite la tratamente permanente in locurile specifice, cu un risc potential de reinvazie cand alte metode de control
s-au dovedit insuficiente.
- Nu folositi produsul pentru tratamente de pompare.
- Nu aplicati produsul direct in cartiere.
In cazul unei momeli permanente:

4.6.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
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Cand se amplaseaza puncte de momeala aproape sistemul de canalizare si scurgere , asigurati-va ca momeala nu intra in contact
cu apa

4.6.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia

4.6.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
Viata de raft:24 luni
Folositi conditii specifice de depozitare si de viata a raft a produsului, in conditii normale de depozitare care nu sunt necesare , cand
conditiile de depozitare si viata de raft ale produsului in conditii normale de depozitare sunt implementate, asa cum este detaliat in
sectiunea “ Indicatii generale de utilizare (profesionisti pregatiti).

5. Direcții generale de utilizare
5.1. Instrucțiuni de utilizare
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- Cititi si urmati informatiile despre produs ca si orice alte informatii care insotesc produsul sau care sunt furnizate la punctul de
vanzare inainte de a-l folosi.
- realizati un sondaj, inainte de a pune momeala, asupra zonei infestate si o evaluare in acele locuri pentru a identifica speciile de
rozatoare, locul lor de activitate si pentru a determina cauza si extinderea infestarii.
- Indepartati hrana , care poate fi gasita usor de rozatoare (grau imprastiat sau resturi de mancare). In afara de acest aspect, nu
curatati zona infestata chiar inainte de tratament, pentru ca aceasta face ca populatia de rozatoare sa fie deranjata si , in acest caz,
acceptarea momelii devine mai dificila.
- Produsul trebuie sa fie folosit ca parte a unui sistem de management al infestarii (IPM), care include printre altele, masuri de igiena
si, unde este posibil, metode fizice de control.
- Luati in considerare masuri preventive (de ex. gauri de intrare, indepartati mancarea si bautura ), pentru a imbunatati inghitirea
produsului si pentru a reduce posibilitatea unei reinvazii. Statiile de momeala trebuie sa fie amplasate in imediata vecinatate a
locurilor unde a fost observata anterior activitatea rozatoarelor (alei , locuri in care isi fac cuibul, loturi de hrana pentru animale, gauri,
cartiere, etc.).
- Produsul trebuie amplasat in imediata vecinatate a locurilor in care rozatoarele au fost observate anterior, locuri unde isi au cuibul,
locuri de hrana pentru animale, gauri, cartiere, etc.).
- Unde se poate, momeala trebuie asezata pe sol sau pe alte structuri.
- Momeala trebuie sa aiba o eticheta clar scrisa, ca sa se vada ca contine rodenticide si ca nu trebuie mutata sau deschisa (vezi
sectiunea 5.3 pentru informatii care trebuie prezentate pe eticheta.).
- Cand produsul este folosit in zone publice, zonele tratate trebuie marcate int impul perioadei tratamentului si trebuie sa existe o
notificare , care sa explice riscul de otravire primara sau secundara prin naticoagulant, ca si sa se índice primele masuri care trebuie
luate in caz de otravire, care sa fie disponibile impreuna cu momeala.
- Momeala trebuie sa fi securizata, incat sa nu poata fi trasa din statia de momeala.
- Amplasati produsul incat sa nu poata fi atins de copii, pasari, animale de companie si animale de ferma si alte animale care nu sunt
tinta.
- Amplasati produsul departe de hrana pentru consum, bauturi si hrana pentru animale, ca si departe de ustensile sau suprafete care
intra in contact cu acestea.
- Purtati manusi de protectie rezistente la substante chimice (cauciuc) in timpul manuirii produsului.
- Cand folositi produsul, nu mancati, nu beti si nici nu fumati. Spalati-va pe maini si pe pielea direct expusa , dupa ce ati folosit
produsul.
- Frecventa vizitelor in zonele tratate trebuie sa fie la discretia operatorului, conform sondajelor efectuate la inceputul tratamentului.
Aceasta frecventa trebuie sa fie conforma cu recomandarile furnizate de codul valabil de buna practica.
- Daca ingerarea momelii este scazuta , fata de dimensiunea aparenta a infestarii, considerati inlocuirea punctelor de momeala in
alte locuri si posibilitatea de a schimba formula momelii.
- Daca dupa o perioada de 35 de zile de tratament , momeala continua sa fie consumata si activitatea rozatoarelor nu este
micsorata, atunci trebuie stabilita cauza. Daca se exclud alte elemente , se pare ca rozatoarele sunt rezistente si trebuie luat in
considerare un rodenticid non-anticoagulant, acolo unde se poate, sau se va folosi un rodenticid mai puternic. De asemenea,
considerati folosirea de capcane ca o alterantiva a masurii de control.
- Indepartati momeala care ramane in statiile de momeala dupa terminarea tratamentului.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și
măsuri de urgență pentru protecția mediului
Produsul contine substante anticoagulante, daca sunt ingerate, simptomele, care pot fi intarziate, includ sangerari nazale si ale
gingiilor. In cazuri severe, pot aparea invinetirea si aparitia sangelui in materiile fecale si in urina.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia
La finalul tratamentului, aruncati momeala, care nu a fost consumata, si ambalajul, conform cerintelor locale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de
depozitare
Depozitati intr-un loc uscat, racoros si bine ventilat. Tineti containerul inchis si departe de lumina directa a soarelui.
Depozitati in locuri departe de accesul copiilor, pasarilor, animalelor de companie si animalelor de ferma.
Viata de raft: 24 de luni.
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6. Alte informații
Din cauza modului tarziu de actionare, rodenticidul anticoagulant poate dura de la 4 la 10 zile ca sa fie eficient dupa consumul
efectiv al momelii.
Rozatoarele sunt purtatoare de boli. Un atingeti rozatoarele moarte cu mainile goale, folositi manusi sau folositi unelte, cum sunt
clestii, cand le aruncati.
Produsul contine un agent amar si o vopsea.
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