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// N
 ie jest tradycyjną przynętą i jego działanie
nie zależy od atrakcyjności smakowej
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Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed
każdym użyciem należy zapoznać się z treścią
etykiety produktu.
Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny.
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// Idealne rozwiązane w przypadku gryzoni
unikających przynęt i wykazujących neofobię
// P
 rodukt gotowy do użycia
// P
 rodukt można aplikować w miejsca,
gdzie tradycyjne przynęty nie sprawdzają się

Produkt Racumin® Foam opraco
wano jako uzupełnienie tradycyjnych
przynęt, zawiera substancję czynną
kumatetratyl oraz Bitrex.

Dlaczego warto stosować
produkt Racumin® Foam?
// J est to produkt gotowy do użycia, który
można zastosować szybko i wygodnie.
// P
 rodukt Racumin® Foam wykorzystuje nawyk
pielęgnacji u gryzoni. W ciągu doby szczury
poświęcają nawet 20% swego czasu na higienę.
W związku z tym kontakt z produktem zapewnia
spożycie substancji czynnej.
// P
 rodukt można aplikować w miejsca, gdzie
tradycyjne przynęty nie sprawdzają się
(np. puste ściany działowe).
// P
 rodukt daje dodatkowy poziom kontroli,
którego nie można zapewnić przy zastosowaniu
obecnie dostępnych przynęt.
// R
 acumin® Foam stanowi idealne rozwiązane
w przypadku gryzoni unikających przynęt
i wykazujących neofobię.
// R
 acumin® Foam nie jest tradycyjną przynętą
i jego działanie nie zależy od atrakcyjności
smakowej.

Jak stosować produkt
Racumin® Foam?
1. Aby uzyskać najlepsze wyniki, produkt
Racumin® Foam należy stosować
w temperaturze pokojowej.
2. Energicznie wstrząsnąć pojemnikiem,
aby usłyszeć stukanie kulki mieszającej.
3. Zamocować rurkę dozującą.
4. Usunąć zabezpieczenie (przechowywać
w bezpiecznym miejscu).
5. Nie nakładać na powierzchnie, które mogą
ulec trwałemu zabrudzeniu. W razie potrzeby
przeprowadzić test na fragmencie powierzchni.
Nadmiar piany można zetrzeć suchą chusteczką
higieniczną lub papierowym ręcznikiem.
6. Nacisnąć dozownik, aby nałożyć pianę.
7. Produkt nakładać na ścieżki, przejścia, wejścia,
otwory, zakryte korytarze i wnęki ścienne, z których
korzystają gryzonie.

// P
 o zastosowaniu produktu można ocenić
poziom aktywności gryzoni, obserwując
ślady widoczne na pianie.

8. Aby umożliwić gryzoniom dalsze korzystanie z przejścia,
nie zasłaniać otworu całkowicie pianą, lecz pozostawić
wyraźnie widoczny prześwit.

// R
 acumin® Foam stanowi idealne
uzupełnienie do stosowania wraz z innymi
środkami w ramach zintegrowanego
programu ochrony przed szkodnikami.

9. Na ścieżkach należy stworzyć przeszkodę z piany, przez
którą gryzonie będą musiały przeskoczyć, aby ją pokonać.
Dzięki temu piana przyczepi się do spodu ich ciała.
Przeszkoda nie może być jednak zbyt wysoka, aby gryzonie
mogły zobaczyć, co jest za nią. W przeciwnym wypadku
zwierzęta zawrócą i znajdą inną drogę.

10. Należy zachować odpowiednią odległość
pomiędzy miejscem umieszczenia produktu
a miejscem przechowywania lub powierzchnią
przetwarzania żywności lub pasz.
11. Stosować jedynie w miejscach niedostępnych
dla zwierząt hodowlanych, dzieci i gatunków
zwierząt innych niż docelowe.
12. Przy nakładaniu produktu na powierzchnię
od spodu należy upewnić się, że puszkę
z aerozolem trzymamy pionowo.
13. Po zakończeniu stosowania produktu,
ponownie nałożyć zabezpieczenie.
14. Po aplikacji piana utrzymuje się zazwyczaj
przez 7–12 dni, w zależności od aktywności
gryzoni, temperatury i wilgotności.
15. Produkt Racumin® Foam jest spożywany
przez gryzonie podczas czyszczenia.
16. Aby uzyskać najlepsze wyniki, produkt
należy stosować w połączeniu z tradycyjnymi
przynętami.

Miejsca i przypadki,
w których można stosować
produkt Racumin® Foam
// Produkt może być stosowany wewnątrz budynków,
m.in. w budynkach gospodarstwa domowego,
budynkach rolniczych, handlowych, miejskich,
przemysłowych oraz zakładach produkcji żywności.

W PRZYPADKU SZCZURÓW:
Nałożyć 20–30 gramów produktu (ilość piany
wielkości połowy cegły; dozownik przyciśnięty
na ok. 4 sekundy).

// Ścieżki, przejścia i zakryte korytarze, z których
korzystają gryzonie.
// Wejścia i otwory.
// Podwieszane sufity.
// Otwory w murach: kanalizacja, przewody serwisowe.
// Pomieszczenia o dużej wilgotności (gdzie trwałość
gotowych przynęt jest ograniczona).

W PRZYPADKU MYSZY:
Nałożyć od 4 (ilość piany wielkości piłki tenisowej)
do 30 gramów (ilość piany wielkości połowy cegły)
produktu (dozownik przyciśnięty na ok. 2 sekundy).

// Miejsca obfitujące w alternatywne źródła pokarmu,
w których gryzonie nie spożywają przynęt.
// Gdy gryzonie unikają przynęt.
// Mury szczelinowe.
// W przypadku występowania u gryzoni neofobii.

Aplikacja produktu Racumin® Foam
przy wejściu do otworu.

Aplikacja produktu Racumin® Foam
w niedostępnej wnęce.

Można zastosować całą ilość produktu
w jednym punkcie lub lepiej mniejsze ilości
produktu w kilku punktach na trasie,
którą przemieszczają się gryzonie.

// Listwy instalacyjne.
// Miejsca, w których zastosowanie tradycyjnych
przynęt nie jest możliwe.
// Stosować w połączeniu z przynętami.

