RODENTIA

DERATIZACIJSKI PRODUKTI
Murin Dife Mehka Vaba
Sestava: 100g izdelka vsebuje:
Difenakum 0,005g
Denatonijev benzoat 0,001g
Dodatki in atraktivne snovi 100g

Murin Dife mehka vaba je rodenticid v obliki paste za takojšnjo uporabo. Samo za poklicne
usposobljene poklicne uporabnike.
Področja uporabe:
V notranjih prostorih zunaj okrog stavb, odprta zunanja območja in zunanja odlagališča odpadkov,
industrijske hale ( skladišča, ladijska podpalubja, odstavni prostori), kmetije, vrtovi.

Glavne značilnosti:
-

Izboljšana formula
Učinkovita za zatiranje podgan in miši
Dodane maščobe ampak vabo ne delajo mastne
Posebne sestavine med njimi tudi sončnična in konopljina semena kar vabo delajo še bolj
atraktivne
Izredno učinkovita vaba na območjih, kjer je velika ponudba hrane

Ciljni organizmi: Mladiči in odrasli osebki hišne miši (Mus musculus), sive podgane (Rattus
norvegicus), črne podgane (Rattus rattus).

Pakiranje: 20 kilogramski embalaži, posamezna vaba ima težo cca. 15 g
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje
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RODENTIA
Murin Broma Parafinski bloki
Sestava: 100g izdelka vsebuje:
Bromadiolon 0,005 g
Denatonijev benzoat 0,001 g
Dodatki in atraktivne snovi 100g

Murin Broma Parafinski bloki je rodenticidna vaba v obliki bloka za takojšno uporabo. Samo za
poklicne usposobljene uporabnike.

Področja uporabe:
V notranjih prostorih zunaj okrog stavb, odprta zunanja območja in zunanja odlagališča odpadkov,
industrijske hale ( skladišča, ladijska podpalubja, odstavni prostori), kmetije, vrtovi, kanalizacijski
sistemi.

Glavne značilnosti:
-

Izboljšana formula
Učinkovita za zatiranje podgan in miši
Posebne sestavine med njimi tudi sončnična kar vabo delajo še bolj atraktivne
Izredno učinkovita vaba na območjih, kjer je velika ponudba hrane
Izdelek ne opozarja ali vznemirja ostalih primerkov v tropu

Ciljni organizmi: Mladiči in odrasli osebki hišne miši (Mus musculus), sive podgane (Rattus
norvegicus), črne podgane (Rattus rattus).

Pakiranje: 10 kilogramski embalaži, posamezna vaba ima težo cca. 20 g

Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje
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RODENTIA
Vrsta proizvodov PT14 – RODENTICIDI

Ministrstvo za zdravje
-

št. Dovoljenja SI-0012065-00000 ( Murin Dife Mehka vaba)
št. Dovoljenja SI-0011730-0000 (Murin Broma Parafinski bloki)

Dobavitelj in imetnik dovoljenja:
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL,
Via Desman, 43 – 35010 – Borgoricco ITALY
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