PRODUCTINFORMATIE
RODILON SOFT BLOCK
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zwarte en bruine ratten en huismuizen
in gebouwen met dien verstande, dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde
lokaasdoosjes of veilig afgedekt op hiervoor geschikte trays. Plaats het lokaas buiten bereik van kinderen,
vogels en (huis)dieren.
De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassingen:
Rodilon soft block is een kant-en-klaar lokaas in pasta formulering dat uitsluitend binnenshuis mag worden
toegepast . Het zakje waarin Rodilon soft block zich bevindt hoeft niet te worden verwijderd. Het lokaas
uitzetten op plaatsen waar de ratten en muizen geregeld komen: in de nabijheid van hol ingangen, op
looppaden (sporen!) en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen. Het middel dient gedurende
een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door ratten en huismuizen.
Zet het lokaas veilig uit zodat het risico van consumptie door andere dieren (huis- of landbouw dieren,
vogels) en kinderen wordt voorkomen. Indien mogelijk het lokaas zo vast maken dat het niet weggesleept
kan worden. De lokaasdoosjes of veilig afgedekte trays markeren zodat duidelijk is dat ze rodenticiden
bevatten. Na gebruik handen wassen.
Richtlijnen:
Bestrijding van ratten:
Plaats het lokaas op een afstand van 4 tot 10 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de
rattenplaag. Gebruik 6 zakjes lokaas (60 gram) per plek . (NB: ingeval van zwarte ratten vooral hooggelegen
voerplaatsen inrichten).
Bestrijding van muizen:
Plaats het lokaas op een afstand van 1 tot 3 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de
muizenplaag. Gebruik 2 zakjes lokaas (20 gram) per plek .
Vervolg bestrijdingsactie:
Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname (wekelijks of elke
14 dagen). Ververs of vul het lokaas daar waar nodig is aan tot er in het geheel geen opname meer plaats
vindt. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal vervangen. Indien het lokaas geheel opgegeten is,
met een dubbele hoeveelheid lokaas hervullen.
Wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en in plastic verpakt
aanbieden bij het Klein Chemisch Afval (KCA) depot. Dode dieren (de eerste worden na ca. 3 dagen
gevonden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponerenen, opdat huisdieren en
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andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd. Katten tijdens een bestrijdingsactie
extra goed voeren. Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van rat- en muiswering.
Resistentie management:
Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, difethialon, is er een risico dat muizen of ratten resistentie
ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in
gevallen dat vorige bestrijdingsacties met difethialon bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een
duidelijke vermindering van de populatie.

Eerste Hulpmaatregelen:
Houdt dit etiket beschikbaar wanneer medisch advies wordt ingewonnen.
In geval van nood contact opnemen met een dokter.
Tegengif: Vitamine K (onder medische begeleiding)
N.B. Indien in aangebouwde ruimten ook ratten of huismuizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts
blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.

Waarschuwingszinnen:
•
•

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij
inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
•
•
•
•

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet roken tijdens gebruik.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

Rodilon soft block
Werkzame stof
Gehalte
Aard van het preparaat
Toxicologische groep
Giftigheid
Verpakkingen

Toelatingsnummer 12966N
Difethialon
0,0025 %
Lokmiddel (klaar voor gebruik)
Anti-coagulant
Xn = Schadelijk
4 x 2,5 kg draagkarton

Droog bewaren
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