STORM
Biocido autorizacijos liudijimas Nr. L1400VNO60003-3, galioja iki 2007 11 15.
Vaškiniai kubeliai, vaškinių kubelių maišeliai.
Veiklioji medžiaga – flokumafenas (sin. 4-hidroksi-3-[1,2,3,4-tetrahidro-3-[4-(4-trifluormetil-benziloksi) fenil]-1-naftil]
kumarinas), CAS Nr. 90035-08-8, EB Nr. 421-960-0, 0,005 %.

Pelių ir žiurkių kontrolei skirtas rodenticidas(14 tipo biocidas).
Naikinti peles ir žiurkes buityje, visuomeninės paskirties vietose, pramonės įmonėse, laivuose ir žemės ūkyje,
išskyrus naudojimą augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.*
Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant
nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po naudojimo nusiplauti rankas vandeniu su muilu. Prarijus nedelsiant kreiptis į
gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Apsinuodijimo simptomai: odos hemoragijos, kraujavimas iš
nosies, dantenų, gleivinių, virškinimo trakto.
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (3705) 2362052.
Informacija gydytojui: flokumafenas yra kumarino tipo netiesioginis antikoaguliantas.
Antidotas – vitaminas K1 (fitomenadionas). Dozės, įvedimo būdas ir gydymo trukmė parenkami nustačius
protrombino koncentraciją, kraujo krešėjimo laiką.
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją.
Naudoti ne pagal naudojimo instrukciją draudžiama.

Naudojimo instrukcija
Bendrieji nurodymai
Atidžiai apžiūrėkite graužikų gyvenamą vietą, nustatykite visas landas į lizdus ir maitinimosi vietas. Jaukus
uždenkite. Dėliokite jauką tik ten, kur jo nepasieks vaikai, paukščiai, naminiai ir kiti gyvūnai. Nedėliokite jauko
dažniau ar didesnių kiekių, negu nurodyta šioje instrukcijoje. Bet koks ne vietoje rastas ir nepridengtas jauko
kubelis turi būti nedelsiant pašalintas. Kritę graužikai ir jauko likučiai turi būti surinkti ir sudeginti.
Žiurkių naikinimas
Parinkite tinkamas vietas jaukui išdėlioti – žiurkių urvus, vietas išilgai žiurkių takų ir po šiukšlėmis. Iš jaukų
sudarykite tam tikrą barjerą tarp žiurkių urvų ir maitinimosi vietų. Kai žiurkių daug, vietos jaukams parenkamos
kas 5 metrai. Dėkite po 2-3 jauko kubelius (maišelius) į kiekvieną vietą ir po 1 kubelį (maišelį) į kiekvieną
žiurkių urvą. Po 3 dienų patikrinkite jaukus ir papildykite naujais. Dar po 7 dienų patikrinkite visas vietas, kur
buvo padėtas jaukas, ir padėkite naujus kubelius (maišelius), jeigu senieji suėsti. Paprastai jauką reikia padėti
tris-keturis kartus, ketvirtą kartą jaukas dėliojamas praėjus 7 dienoms.
Pelių naikinimas
Padėkite po vieną jauko kubelį (maišelį) kas 2 metrus vietose, kur gali būti pelių, ypač ten, kur randama jų
išmatų. Gyvenamose patalpose padėkite po 1 kubelį (maišelį) apsaugotose, vaikams ir naminiams gyvūnams
neprieinamuose vietose, po grindimis, lubų ertmėse, šalia vamzdynų ir kanalų, už grindijuosčių, baldų ir
prietaisų. Apžiūrėkite jauko vietas ir padėkite naujus kubelius (maišelius) taip pat, kaip ir naikinant žiurkes.
Pakuotės masė – 60 arba 100 g.
Galiojimo terminas – 3 metai nuo pagaminimo datos.
Gamintojas:
BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK-2300 Kopenhaga (Danija)
BASF A/S atstovybė, Gedimino pr. 43-3, LT-2001 Vilnius, tel. (3702) 496947.

Importuotojas:
TŪB REPULSUS, Topolių 1, Mokolų k. Marijamopės raj., LT-4522 Tel.: (8434) 91415
* Pastaba
STORM® yra regstruotas kaip augalų apsaugos priemonė, registracijos numeris 0117/97 ir skirtas grūdų sandėlių ir bulvių saugyklų apsaugai
nuo nuo žiurkių ir pelių
STORM® yra regstruotas BASF AG prekes ženklas.
 BASF A/S atstovybė

