
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki 
ostrożności: 
Kategoria zagrożenia: Repr. 1 A,  STOT RE 2
Zwroty określające zagrożenia:
H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
H 372 Powoduje uszkodzenie narządów ( krew ) poprzez długotrwałe lub 
powtarzane narażenie. 
Środki ostrożności:
P 101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 
pojemnik lub etykietę
P 102 Chronić przed dziećmi
P 103 Przed użyciem przeczytać etykietę 
P 262 Nie wprowadzać do oczu na skórę lub na odzież 
P 270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P 273 Unikać uwalniania do środowiska 
P 280 Stosować rękawice ochronne
P 301+310 W przypadku połknięcia: Natychmiast  skontaktować się z 
ośrodkiem zatruć /lekarzem.
P 302 + 352 W przypadku kontaktu ze skóra: umyć dużą ilością wody.
P 405 Przechowywać pod  zamknięciem.
Ważne środki ostrożności:
Przechowywać pod zamknięciem.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 
Produkt stosować jedynie w miejscach niedostępnych dla ludzi i zwierząt 
niebędących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu 
i dzikiego ptactwa).
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla ludzi i zwierząt
niebędących przedmiotem zwalczania 
(zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu i ptaków).
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Karmniki należy wyraźnie oznakować, tak aby było oczywiste, że zawierają one produkty gryzoniobójcze i nie 
wolno przy nich manipulować.
Karmniki powinny być zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem, powinny być przytwierdzone do 
podłoża i powinny zabezpieczać przynętę przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zjedzeniem przez 
organizmy niebędące przedmiotem zwalczania.
Zabezpieczyć przynętę w taki sposób aby nie mogła być wynoszona.
Należy prowadzić regularne (co tygodniowe) inspekcje punktów, w których wyłożona jest przynęta, uzupełniać 
przynętę zjedzoną i wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną. Padłe gryzonie i 
przynętę znalezioną poza karmnikiem należy usunąć, stosując rękawice ochronne. 
Po zastosowaniu  produktu umyć ręce i skórę potencjalnie narażoną na bezpośredni kontakt  z produktem.
Produkt nie może być stosowany do ochrony roślin i produktów roślinnych.
Nie dopuścić do kontaktu produktu z innymi produktami. 
Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do 
spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
Stosować w miejscach dobrze wentylowanych.
Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:
Pierwsza pomoc:
W przypadku wdychania: należy zadbać o należytą wentylację.
W przypadku kontaktu ze skórą: W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć  dużą ilością wody. Zdjąć 
całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku Kontaktu z oczami: Należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy zalecanymi 
preparatami lub wodą. 
W przypadku połknięcia: W razie  połknięcia natychmiast podać do wypicia wodę. 
Środki ochrony środowiska: 
Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po 
produkcie. 
W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać 
unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do 
utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

BRODIRAT®

Nr pozwolenia na produkt biobójczy: PL/2014/0149/MR
Posiadacz zezwolenia:
Detia Freyberg GmbH, Dr Werner-Freyberg Str. 11, 69514 Laudenbach, Niemcy
Dystrybutor na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: PUPH SOLFUM Sp. z o.o., ul.Ziemiańska 21, 95-070 
Rąbień AB, tel. 42 712 51 00, e-mail: solfum@solfum.com.pl
Substancja czynna: Brodifakum, (3-[3-(4’-bromobifenyl-4-ilo)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo]-4-hydrosykuma-
ryna, Nr CAS 56073-10-0, Nr WE 259-980-5, zawartość  0,005g/100g
Produkt zawiera benzoesan denatonium: czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia. 
Postać użytkowa: pasta, przynęta gotowa do użycia.
Zakres stosowania produktu biobójczego;
Grupa produktowa PT14, preparat do zwalczania myszy i szczurów  wewnątrz i wokół budynków: mysz domo-
wa (Mus musculus), szczur wędrowny (Rattus norvegicus), szczur śniady (Rattus rattus).
Kategorie użytkowników: profesjonalny
Dozowanie i sposób stosowania:
Zwalczanie myszy: 40 g (2 saszetki po 20 g) przynęty w karmniku deratyzacyjnym umieszczonym na każde 
100 m2.
Zwalczanie szczurów: 60-100 g (3-5 saszetek po 20 g) przynęty w karmniku deratyzacyjnym umieszczonym 
na każde 100 m2.
Użytkownik profesjonalny: Zaleca się stosowanie produktu w dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed 
niepożądanym otwarciem karmnikach deratyzacyjnych. Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża. 
W przypadku gdy karmnik deratyzacyjny nie może być zastosowany, przynętę należy umieścić tak, aby organiz-
my niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć.
Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu 
wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktami lub padłymi gryzoniami jest 
niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o środkach pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.
Nie należy długoterminowo stosować  na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antyko-
agulanty. W przypadku tego typu środków gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 6 tygodni. Jeśli po tym 
okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności ich zwalczania.
Bezpieczne usuwanie produktu i jego opakowania:
Opakowania po produkcie, pozostałości produktu po zastosowaniu, w tym przynętę znalezioną w karmniku i 
poza karmnikiem, zużyte karmniki deratyzacyjne oraz padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać 
firmie posiadającej uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie mieszać ze strumieniem 
odpadów komunalnych. Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produk-
cie nie należy używać do innych celów.
Warunki przechowywania: Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym 
opakowaniu, w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,  z dala od źródeł zapłonu. Chronić przed 
bezpośrednim dostępem promienie słonecznych. 
Numer serii: na opakowaniu 
Data ważności: 2 lala od daty produkcji
Data produkcji: na opakowaniu
Ilość produktu w opakowaniu: 5 kg
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PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ

NIEBEZPIECZEŃSTWO

PASTA

WYPRODUKOWANO 

W NIEMCZECH


