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Storm®

Tik neprofesionaliam naudojimui.

Storm yra paruoštos naudojimui kubelių masalas pelėms.

Storm skirtas naudoti tik pastatuose.

Veikliosios medžiagos: flokumafenas, CAS Nr. 90035-08-8,  
EB Nr. 421-960-0, 0,005 % (0,05 g/kg). 

Produkto forma: Kubelių masalas (20 g)

Pakuotė: 100 g

Naudojimo iNStrukcija

VEikimo BŪdaS

Įdėti Storm kubelius į masalo dėžutę ar į specialią neatidaromą iš viršaus pažymėtą 
dėžę. Masalo dėžutės turėtų būti pažymėtos tam, kad būtų aišku, jog jose yra nuo-
dų pelėms. Svarbu, kad masalo nepasiektų kiti gyvūnai (pvz. paukščiai, naminiai 
gyvūnai, fermų gyvūnai) ir vaikai. Šalia masalo neturi būti maisto, gėrimų ar gyvūnų 
pašaro. Masalas turi būti padėtas taip, kad jo negalima būtų nutempti. Masalas turi 
būti pritvirtintas.

Padėti masalą ten, kur pelės gyvena ir maitinasi: arti skylių, bėgiojimo takų, ertmėse, 
tokiose kaip ertmės sienose bei vietose, kur graužikai randa maisto ir maitinasi. Pelių 
masalas turi būti suėstas per tam tikrą laiką. Nedėti masalo netoli vandens nutekėji-
mo sistemų, kur masalas gali patekti į vandenį ir sušlapti.

Rodenticidas apsaugantis nuo graužikų
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Naminiai gyvūnai neturi prieiti prie graužikų naikinimo vietos (ar vaikščioti šalia) ir turi 
būti pakankamai gerai pašerti.

Naudoti 20 gramų (1 kubelį) vienoje masalo dėžutėje. Masalą išdėstyti kas 1–2 me-
trus atstumu, priklausomai nuo graužikų paplitimo vietos.

Masalo suvartojimą patikrinti po 4–7 dienų, po to vėl reguliariai tikrinti jo suvartojimą 
(kas 7 dienas). Pakeisti suėstą, apipelijusį ar sugedusį masalą. Jei masalo dėžutėje 
nėra, padidinti masalo kiekį, padidinant masalo padėjimo vietų skaičių. Dėti masalą 
tol, kol jo suvartojimas baigsis.

Kritusius graužikus (pirmuosius galite pastebėti apytiksliai po 3 dienų) ir nesuvartotą 
masalą pašalinti.

Kad susidarusios atliekos nebūtų prieinamos naminiams ir kitiems gyvūnams, sudėti 
atliekas į plastikinę tarą. Taip pat imtis prevencinių priemonių pelių kontrolei užtikrinti 
(uždarant plyšius, jeigu įmanoma pašalinant maistą).

Jeigu po naikinimo praėjus 21 dienai, pelių vis dar atsiranda, kreiptis į kenkėjų kon-
trolę vykdančius asmenis.

Imtis visų atsargumo priemonių, apsaugojančių nuo naujo pelių atsiradimo.

Jeigu pelės pastebimos šalia esančioje dirbamoje žemėje, pasiektą rezultatą galima 
bus išlaikyti, jeigu kontrolės priemonės bus taikomos ir tose vietose.

Saugumo priEmoNėS:

•	 Po darbo nusiplauti rankas.

•	 Laikyti produktą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

•	 Rekomenduojama naudoti pirštines, kad apsisaugoti nuo graužikų platinamų ligų.

produkto atliEkų, pakuočių ir krituSių graužikų tVarkymaS:

atliekų tvarkymo reikalavimai: Laikantis atliekų nustatytos tvarkos, pirmiausiai 
turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemo-
nės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, 
perdirbimui ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama 
sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Panaudotų biocidinių produk-
tų pakuotėse gali išlikti pavojingų produktų likučių, todėl šios pakuotės, produkto 
likučiai turi būti tvarkomi saugiu aplinkai ir žmonių sveikatai būdu. Atliekos turi būti 
perduodamos atliekų tvarkymo leidimus turinčioms įmonėms, kurios perdirbs/ša-
lins atliekas mažiausiai aplinkai, žmonių sveikatai pavojingu būdu, laikantis Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nuostatų. Tokiu būdu bus išvengta pavojingų medžiagų pa-
tekimo į dirvožemį, vandenį ir žmogaus organizmą per aplinką.

Sunaikinti kritusius graužikus, masalo likučius pagal nacionalinius teisės aktų nuos-
tatus.

SaugojimaS

Laikyti sandariai uždarytą, originalioje pakuotėje.

Nenaudoti pakuotės jokiems kitiems tikslams.


