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VEBITOX-Facoum Pasta 500g

Evaluare: Nu a fost evaluat înc?
Pre?
Pune o întrebare despre acest produs

Descriere
VEBITOX Facoum Pasta – Momeal? rodenticida contra ?oarecilor ?i ?obolanilor
Con?ine 0,005%-bromadiolon, 0,001%-benzoat de denatonium
Greutate net?: 500g
Utilizare: Produsul este o pasta sub forma de pliculete, ce contine si seminte de floarea soarelui si se folose?te pentru
combaterea ?oarecilor ?i ?obolanilor. Momeala se plaseaz? în preajma galeriilor ?i în locurile prin care circul? roz?toarele pe
t?vi?e de plastic. Moartea roz?toarelor survine dup? 4 – 7zile. La terminarea lucrului, se vor sp?la bine mâinile ?i fa?a cu ap?
curat? ?i s?pun.
Atentie!
Feri?i t?vi?ele de umezeal? ?i ploaie!
Este interzis consumul de alimente ?i fumatul în timpul manipul?rii t?vi?elor
Folositi m?nu?i de protec?ie. În caz de contact cu t?vi?a - sp?la?i bine mâna cu ap? ?i s?pun. În cazul intoxica?iilor sau a
suspiciunii de intoxica?ie, adresa?i-v? de urgen?? medicului.
Antidotul specific este vitamina K(fitomedaniona), administrat? pe cale oral? sau intramuscular?, în doze repetate pân?
la atingerea limitei normale a timpului de coagulare.
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M?suri de igien? ?i protec?ia muncii
A nu se folosi ca aliment sau furaj. A nu se lãsa la îndemâna copiilor si bãtrânilor.
Se pãstreazã in ambalajul original, bine inchis, la loc uscat si rãcoros, departe de alimente, bãuturi si furaje pt animale.
A se evita contactul cu pielea ?i cu ochii.
În caz cotrar, locul se spal? foarte bine cu ap? curat?.
Dac? s-a produs intoxicarea, anun?a?i de urgen?? medicul ?i urma?i tratamentul prescris de medic.
Pentru daunele care apar din cauza folosirii si depozitarii necorespunzatoare , producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate.
In conformitate cu legislatia EU:
- este interzisa aruncarea ambalajului gol in ape curgatoare sau in orice surse de apa.
- este interzisa depozitarea sau utilizarea la o distanta mai mica de 50 m de la malul apelor.
Valabilitate: vezi data de pe ambalaj.
Pre? unitar:
- Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !
- Pre?urile NU con?in TVA !
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