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Bilag 1
Oplysninger til etiket og brugsanvisning for Rozol Blok, BPR-reg. nr.
716-13.
I. Etiketten skal udformes i overensstemmelse med det godkendte resumé af det biocidholdige
produkts egenskaber, jf. artikel 69, stk. 1, i biocidforordningen1 (Forordning (EU) nr. 528/2012),
og CLP-Forordningen2.
II. Det er udelukkende ansøgers/godkendelsesindehaverens ansvar, at etiket, mærkning og
pakning lever op til lovens krav, jf. biocidforordningen artikel 69. Etiket og mærkning skal være på
dansk.
Nedstående tekst i afsnit III er bidrag til overholdelsen af reglerne og således kun en del af de krav,
som stilles til blandt andet etiketten.
III. Etiketten skal indeholde nedenstående oplysninger. Oplysninger i citationstegn skal angives
ordret:
1) I hovedfeltet:
”Gnavermiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (Rattus norvegicus), husrotte (Rattus
rattus) og husmus (Mus musculus) i og omkring bygninger og kun i en afstand op til 10
meter samt til bekæmpelse af brun rotte i kloakker. Bekæmpelse er dog også tilladt,
hvor en forekomst af rotter længere væk end 10 meter fra bygninger 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.”
2) I advarselsfeltet:
”FARE
Kan skade det ufødte barn (H360D).
Indhent særlige anvisninger før brug.
Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og
anvendelse af biocidholdige produkter.
2
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008
om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF
og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006

Vask huden efter arbejdet.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Bær beskyttelseshandsker.
Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet.”
(Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet)
”Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (Rattus norvegicus),
husrotte (Rattus rattus) og husmus (Mus musculus) i og omkring
bygninger og kun i en afstand op til 10 meter samt til bekæmpelse af brun
rotte i kloakker. Bekæmpelse er dog også tilladt, hvor en forekomst af
rotter længere væk end 10 meter fra bygninger 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
rotter og mus på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes
200 g pr. udlægningssted for rotter og 100 g pr. udlægningssted for mus 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.”
Farepiktogrammet GHS08
Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden på, at godkendelsesindehaver skal anføre
oplysninger om førstehjælp, herunder:
”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 ”

3) I deklarationsfeltet:
a) Teksten ”Gnavermiddel BPR-reg. nr. 716-13. Aktivstof og biocidholdigt produkt er
godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)”.
b) Oplysning om præparattype: ”voksblok” for dette præparat.
c) Indholdet af aktivstof i vægtprocent (% w/w) og g/kg.
d) Udløbsdatoen skal anføres. Denne dato må højst være 2 år efter produktionsdatoen.
Etikettens dato kan udformes som en henvisning til en produktionsdato andetsteds på
emballagen.
e) Batchnummer eller – betegnelse skal anføres.
f) Pakningsstørrelse i kg.
g) Godkendelsesindehavers navn og adresse.
4) Brugsanvisningen:
Oplysninger om skadevoldere, anvendelsesområde og doseringer.
Følgende retningslinjer gælder i forhold til bortskaffelse.
Der skal mærkes med sikkerhedssætning P501: ”Indholdet/beholderen bortskaffes i
overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.”
Derudover skal mærkningen ske efter retningslinjerne:
”Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt
affald.”

