Voor een snelle en efficiënte
knaagdierbestrijding

Voordelen
// Toegelaten tegen ratten en muizen.
// Wordt opgenomen bij reiniging van de vacht.
// Aanbod plaatselijk voedsel speelt geen rol.
// Toepasbaar op moeilijk te bereiken plaatsen.

Publieke hygiëne

GEBRUIK
Het product moet toegepast worden op overdekte locaties waar knaagdieren geregeld komen: rondom
holingangen, openingen in het metselwerk, smalle doorgangen, verlaagde plafonds, isolerende wanden,
schachten, dwarsbalken, … Om knaagdieren toe te laten hun toegangspunten (b.v. holingangen) te blijven
gebruiken, is het belangrijk dat deze niet volledig afgesloten worden door het schuim. De toegang moet nog
duidelijk zichtbaar blijven. Racumin® Foam wordt in eerste instantie gebruikt als een ondersteunende maatregel
bij normale bestrijdingsacties met lokaas. In omstandigheden waar andere middelen minder geschikt zijn (b.v.
bij hoge luchtvochtigheid, in aanwezigheid van andere aantrekkelijke voedingsbronnen of voor de bestrijding van
knaagdieren die geen lokaas eten), zorgt dit product voor een uiterst succesvolle knaagdiercontrole.
WERKING
Racumin® Foam is een innovatief rodenticide voor gebruik tegen ratten en muizen. De unieke schuimformulering
zorgt er voor dat het product aan de vacht kleeft. Hierdoor wordt het door het knaagdier opgenomen wanneer het
zijn vacht reinigt.
TOEPASSINGSGEBIED
Uitsluitend voor gebruik binnen gebouwen.
WERKINGSSPECTRUM
Racumin® Foam is een product op basis van de actieve stof coumatetralyl: een anticoagulerend middel dat de
bloedstolling vermindert en inwendige bloedingen veroorzaakt. Wanneer de knaagdieren in contact komen met
het product, blijft dit aan hun vacht kleven. Als gevolg hiervan zullen ze hun vacht schoonmaken waardoor ze de
actieve stof opnemen. Dit product bevat bovendien ook Bitrex®, wat zorgt voor een vermindering van het risico op
toevallige inname door niet geviseerde dieren, zonder dat de aantrekkingskracht voor knaagdieren vermindert.
DOSERING
Dosering
Muizen

4 g - 30 g schuim / holingang of doorgang

Ratten

20 g - 30 g schuim / holingang of doorgang

VERPAKKING

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG
LEES VOOR GEBRUIK HET ETIKET EN DE GEBRUIKSAANWIJZING
Samenstelling: 0,406228 % coumatetralyl (CAS 5836-29-3).
Formulering: aerosol spuitbus (AE).
Toelatingsnummer: BE2014-0020.
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Download MSDS en etiket informatie op

www.environmentalscience.bayer.be
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500 ml spuitbus.
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