Gjutna vaxblock med lång hållbarhet som tåler tuffa svenska väderförhållanden.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Alert Block D är gjutna vaxblock med
hög smaklighet och attraktivitet för
möss och råttor.
En unik sammansättning av spannmål,
rapsolja och smakförhöjande medel
gör att Alert Block står emot fukt och
väderförhållanden utan att förlora sin
attraktivitet.

SMAKLIGT FÖR MÖSS & RÅTTOR

Alla Equs vaxblock är tillverkade genom
en gjutningsprocess där varje steg i
tillverkningen sköts manuellt.
Equs gjutna block tåler tuffa svenska
väderförhållanden med regn och fukt
bättre och har betdyligt längre hållbarhetstid än andra pressade block
på marknaden.
Equs har tillverkat kvalitetsblock i över
15 år. Vi vet vad som krävs för att ett
vaxblock ska vara mer attraktivt för
gnagaren än övrig föda som finns i
närheten.
Vår strävan ligger även i att tillverkningsprocessen ska vara så miljövänlig som
möjligt. Equs odlar därför mycket av
den spannmål och raps som är några
av huvudingredienserna i våra
rodenticider på den gård där vi har vår
verksamhet. Ett vunnet mål är även
att vi inte har något farligt restavfall från
vår produktion som anstränger miljön.
Alla Equs block erbjuds med eller utan
tråd. Block med tråd kan enkelt säkras
i stationen så att gnagaren inte kan dra
iväg betet.

Alert Block D är ett färdigt bete att
använda mot gnagare. Betet innehåller
det mycket effektiva antikoagulerande
ämnet Difenakum som verksam beståndsdel.
Alert Block D vaxblock är framtagna
för att vara särskilt attraktiva för möss
och råttor. Produkten varnar inte andra
gnagare i populationen eller gör dem
misstänksamma.
Produkten innehåller ett bittermedel
för att förhindra att barn oavsiktligt
äter av medlet.
Produkten kan användas i och utanför
industriella byggnader (lager och andra
utrymmen), gårdar, civila byggnader,
källare, garage, garderober och trädgårdar.

Utföranden

ANVÄNDNING

Benämning 		

Mot råttor och möss. För användning
i och omkring byggnader samt vid återvinningsstationer.
All annan användning är otillåten.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Produkten är klar att användas och ska
användas enligt de doser som anges
nedan. Produkten placeras i en lämplig
beteslåda som skyddar mot väder och
vind, förtäring av andra än råttor och
möss samt spridning i miljön. 
Observera området för angreppet
och placera beteboxen med produkten
vid hål i väggar, längs råttornas och
mössens vägar och på platser där de
brukar ansamlas.
Undvik att röra betet med händerna.
Använd lämpliga handskar.

Dosering:

Husmus: 40 - 60 g x 100 m2
Brunråtta:100 - 150 g x 100 m2
Svartråtta: 100 - 150 g x 100 m2

Alert Block D
Reg.nr: 5099
Innehavare: Equs AB
Verksam beståndsdel:
Difenakum 0,005 vikt.%
Behörighetsklass: 1SO
Beredningsform: blockbete

Art.nr

Alert Block D, 100 g m. tråd 62352-S
Alert Block D, 100 g
62322-S
Enhet: 150 block/fp
Alert Block D, 30 g m. tråd
Alert Block D, 30 g

62373
62372

Enhet: 260 block/fp
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