
 
szybkihurt.pl - A.P.H. Mini-Max sp, jawna

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Granulat na myszy i szczury 140 g Bros
 

Cena: 4,91 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
 

Bros Granulat na myszy i szczury 140 g

Marka
Bros

Cechy
z aromatem zboża, właściwości mumifikujące, skuteczność w 1 dawce, wykładanie
trutki bez jej dotykania

Marka standaryzowana
Marka: Bros

Adres kontaktowy
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
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Opis produktu
Saszetka gotowa do użycia (nie rozrywać). Gryzonie bez trudu potrafią przegryźć
saszetkę i dostać się do trutki. Nowoczesne rozwiązanie polegające na pakowaniu
granulatu w pojedyncze saszetki sprawia, że zapachy z zewnątrz nie są przenoszone na
trutkę, dzięki czemu jest ona bardziej atrakcyjna dla gryzoni. Dodatkowo saszetka
chroni przed rozsypywaniem się produktu i ogranicza dostęp do niego dzieciom i
zwierzętom domowym. Bros granulat na myszy i szczury. Przynęta gotowa do użycia.
Granulat w saszetkach do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz oraz szczurów
wokół budynków. Zawiera silnie wabiącą przynętę i wykazuje skuteczność już po
jednokrotnym spożyciu. Działa z kilkudniowym opóźnieniem, dzięki czemu szkodniki nie
kojarzą trutki ze śmiercią innych osobników. Posiada właściwości mumifikujące i
zawiera barwnik oraz gorzką substancję zniechęcającą ludzi i zwierzęta domowe do
spożycia. Wyjątkowo atrakcyjny dla gryzoni dzięki aromatowi zboża.

Pozostałe informacje
Masa pojedynczej porcji: 20 g

Kontakt
BROS Sp. z o.o. sp.k.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Stosować w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc występowania gryzoni:
ścieżki wędrówek, nory, miejsca gnieżdżenia się, otwory, miejsca karmienia zwierząt
hodowlanych. Saszetki z przynętą (nie należy wyjmować przynęty z saszetki) umieścić
w stacjach deratyzacyjnych, zabezpieczonych przed zalaniem, niepożądanym
otwarciem i tam gdzie to możliwe przytwierdzonych do podłoża lub innych struktur.
Mysz domowa: stosować 60 g. Szczur wędrowny: stosować 100 g. Jeżeli wymagana
jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna: w przypadku wysokiej infestacji stosować
min. co 5 m, w przypadku niskiej infestacji stosować min. co 10 m. Należy prowadzić
regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (na początku okresu zwalczania,
przynajmniej: myszy co 2 - 3 dni, szczurów co 5 - 7 dni, a w późniejszym okresie
przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu
stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać zjedzoną
przynętę, wymieniać tę uszkodzoną przez wodę i zanieczyszczoną, wyszukiwać i
usuwać padłe gryzonie stosując rękawice ochronne lub narzędzia np. szczypce. W celu
zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej
infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie
otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni). Przed zastosowaniem
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należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach
informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie
sprzedaży oraz rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek).
Należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno itp).
Przed zastosowaniem nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż
może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
140

Jednostka (tekst opisowy)
g

Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 21 - Tektura płaska

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania
Typ: Pudełko

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 140

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 182
Wymagana szerokość na półce: 131
Wymagana głębokość na półce: 66

Waga
Waga brutto: 184

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 182
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Szerokość: 131
Głębokość: 66

Adres zwrotny
Podmiot odpowiedzialny: BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Poznań tel.: (61)
826 25 12 e-mail: biuro@bros.pl www.bros.pl

Telefon kontaktowy
(61) 826 25 12

Email kontaktowy
biuro@bros.pl

Adres internetowy
www.bros.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności: Uwaga H373 Może powodować uszkodzenie narządów (krew)
poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. P102 Chronić przed dziećmi. P103
Przed użyciem przeczytać etykietę. P260 Nie wdychać pyłu. P280 Stosować rękawice
ochronne. P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady / zgłosić się pod
opiekę lekarza. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji
odpadów niebezpiecznych. Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach
niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych i zwierząt innych
niż docelowe. Nie stosować w pobliżu żywności, napojów, pasz, przyborów kuchennych
i powierzchni mających z nimi kontakt. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas
stosowania produktu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce wodą z mydłem. Nie
umieszczać stacji w pobliżu miejsc, w których mogą mieć kontakt z wodami
powierzchniowymi. Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w
sposób ciągły (np. w celu zapobiegania intestacji lub wykrycia ich aktywności).
Zabezpieczyć przynętę przed wynoszeniem. Ze względu na mechanizm działania
substancji aktywnej skutki zastosowania produktów można zaobserwować (gryzonie
giną) po upływie 4 - 10 dni po spożyciu przynęty. Gryzonie powinny zostać zwalczone w
ciągu 35 dni. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy
powiadomić dostawcę / sprzedawcę produktu lub skonsultować się z profesjonalną
firmą zajmującą się deratyzacją. Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje
deratyzacyjne oraz przynętę znalezioną poza stacjami. Pierwsza pomoc: Kontakt ze
skórą: spłukać skórę wodą, a następnie umyć wodą i mydłem. Kontakt z oczami: wyjąć
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soczewki kontaktowe, jeżeli dotyczy, przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu
lub wodą, a następnie utrzymać powieki otwarte przez co najmniej 10 minut. Kontakt z
jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego
doustnie nieprzytomnej osobie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę.
W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z
lekarzem weterynarii. Antidotum: witamina K1 podawana wyłącznie przez personel
medyczny / weterynaryjny. Skutki uboczne działania niepożądane: produkt zawiera
substancję należącą do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą
wystąpić z opóźnieniem i obejmują krwawienie z nosa i z dziąseł. W ciężkich
przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi w kale i
moczu. Stacje deratyzacyjne należy oznakować zgodnie z zaleceniami. Oznakowania
muszą zawierać następujące informacje: "Nie przenosić ani nie otwierać"; "Zawiera
substancję gryzoniobójczą"; "Nazwa produktu lub nr pozwolenia"; "Substancja czynna" i
"W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruć (Gdańsk (58) 682 04
04, Kraków (12) 411 99 99, Poznań (61) 847 69 46, Warszawa 607 218 174)". Środki
ochrony środowiska: W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do
środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze
skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych (spalarnie). Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt.
Opakowania po produkcie, pozostałości produktu (w tym przynętę znalezioną poza
stacją deratyzacyjną), zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz padłe gryzonie,
usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać z odpadami
komunalnymi. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie
zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu
niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Chronić
przed światłem. Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w
temperaturze pokojowej. Substancja czynna: bromadiolon 0,0029 g/100 g związek z
grupy antykoagulantów. Nr pozwolenia: PL/2017/0237/MR. Do stosowania przez
użytkowników powszechnych.

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
zagrożenie dla zdrowia: Brak hasła ostrzegawczego
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Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Granulat na myszy i szczury
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