
RATIMOR 
PARAFÍNOVÉ BLOKY 

Hladajte a odstrañujte mítve hlodavce poas procesu deratizácde, 
minimálne tak asto, ako sa kontrolujú deratizané staniky. Mítve 
hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi po~iadavkami. Odstráñte vaetky 
nepou~ité návnady a zlikvidujte podla miestnych zákonov. Prázdne obaly 
zlikvidovae podla miestnych predpisov. 
Opis spôsobu aplikácie: Návnada na okam~ité pou~itie v deratizaných

stanikách odolnýych voi manipuláci. 
ODPORUCANÉ MNO}STVÁ POU}ITIA: 
Vnútorné priestory (Mya domová): 
Myai: 10-20g návnady na deratizanú staniku. Ak je potrebná viac ako 
jedna deratizaná stanika, minimálna vzdialenost medzi deratizanými 
stanikami by.mala bye 5 metrov, pri velkom zamorení 2 metre. 
Deratizané staniky by sa mali kontrolovat najmenej ka~dé 2 a~ 3 dni 
na zaiatku procesu, a potom najmenej raz tý~denne, ä bola návnada 
prijatá, ä sú deratizané staniky neporuaené, a kvôli odstráneniu tiel 
hlodavcov. V prípade potreby doplite návnadu. 
Vnútorné priestory (Potkan hnedý a Potkan tmavý): 
Potkany: 10-60g návnady na deratizanú staniku. Ak je potrebná 
viac ako jedna deratizaná stanika, minimálna vzdialenost medzi 

deratizanými stanikami by mala bye 10 metrov, pri elkom zamorení 
5 metrov. 

Deratizané stanidky by sa mali kontrolovat' najmenej ka~dých 5 a~ 7 dní 
na zadiatku procesu, a potom najmenej raz tý~denne, ä bola návnada 

prjatá, ä sú deratizané stanicky neporuaené, a kvðli odstráneniu tiel 
hlodavcov. V pripade potreby doplite návnadu. 
Vonku okolo budov (Potkan hnedý a Potkan tmavý): 
Potkany: 10-60g návnady na deratizanú staniku. Ak je potrebnà 
viac ako jedna deratizaná stanika, minimálna vzdialenost medzi 

deratizanými stanikami by mala bye 10 metrov, pri velkom zamoreni 
5 metrov. 

Umiestnite deratizané staniky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. 
Vymeite návnadu v deratizanej stanike, v ktorej je návnada poakodená 
vodou alebo kontaminovaná neistotou. Deratizané staniky by sa mali 
kontrolovae' najmenej ka~dých 5 a~ 7 dnií na zaiatku procesu, a potom 
najmenejraz tý~denne, ä bola návnada prijatá, i _ú deratizané staniky 
neporuaené, a kvóli odstráneniu tiel hlodavcov. V pripade potreby 
doplite návnadu. 


