
ROBANROBAN
360 g

RODENTICID
nástrahy k přímému použití

SLOŽENÍ: 
0.005%     difenacoum (50 miligramů  difenacoumu  v 1 kg nástrahy) 
0.001%     denatonium benzonát (hořká chuťová složka zmírňující riziko
                      nežádoucího požití dětmi nebo domácími zvířaty)
99,994%  nástrahový materiál (obilí, atraktanty, pojiva, jedlý vosk aj.) 

Rodenticidní nástraha není klasi�kována 
a není nebezpečná pro přepravu.

ROBAN voskované bloky obsahují hořkou 
chuťovou složku proti nežádoucímu požití 
dětmi  a domácími zvířaty.

Číslo výrobní šarže :  uvedeno na obalu
Datum výroby :  uvedeno na obalu

 

Dodavatel:
PelGar s.r.o. 
Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10
Tel.:          274 770 944,  608 923 215,  
                  274 770 063,  602 219 959
Fax:          274 770 944,  274 783 078
E-mail:    info@pelgar.cz        www.pelgar.cz

 

Balení: 
360 gramů / 18 bloků

 

Roban  je registrovanou ochrannou známkou �rmy PelGar International Ltd., Velká Británie. 

s.r.o.

Bezpečnostní list k přípravku je k dispozici u PelGar s.r.o., dodavatele nebo na  www.pelgar.cz
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ROBAN ROBAN
Doba použitelnosti:     3 roky od data výroby 
při předepsaném způsobu skladování

Roban bloky (waxed blocks) jsou povoleny
pro použití v potravinářském průmyslu pod 
číslem 87/2009 - www. uskvbl.cz

Roban bloky  (Roban wax blocks)
Modře zbarvené - 20 gramové voskované bloky - jsou složeny z vysoce 
kvalitní kulinářské pšeničné mouky, smíchané s  nasekanými 
pšeničnými zrny a  jedlým voskem. Blok je vyráběn zalitím do 
roztaveného vosku, což zajišťuje, že nástraha zůstává nepoškozená
a účinná i v  případech, že je-li namočena vodou. Je proto ideálním
přípravkem pro použití ve velmi vlhkém prostředí.

Dávkování:
Myš domácí:       1-2 bloky (až 40 gramů)
                  v rozmezí 5 m, při velkém zamoření 2 m 
Potkan, krysa:  6 - 10 bloků (až 200 gramů)
                  v rozmezí 10 m, při velkém zamoření 5 m 

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal 
nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Uchovávejte pouze v původním obalu.
Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte.
Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, 
ochranné brýle a obličejový štít.
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
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UPOZORNĚNÍ !
• Obsahuje zdraví škodlivý antikoagulant  difenacoum.
• Ohrožuje zdraví při požití a styku s pokožkou a sliznicemi. 
• Zabraňte dětem, ptákům a necílovým organizmům (především
   psům, kočkám, prasatům a drůbeži) v přístupu k nástraze.
• Přípravek se aplikuje do jedových staniček.
• Pokud je to možné, nástraha musí být zajištěna proti jejímu 
   odtažení mimo místo aplikace.
• Zákaz používání ve volné přírodě. 
• Přípravek nesmí být umísťován nahodile a  jako trvalá nástraha.
• Musí být zajištěno, aby bylo co možná nejvíce zamezeno expozici 
  necílových organizmů.

Bezpečnostní věty (nově - podle legislativy REACH nahrazující S-věty)

Biocidní přípravek  podle  § 7, 10 nebo 9 zákona č. 120/2002 Sb.

Výrobce/držitel povolení:  
PelGar International Ltd.,
Newman Lane, Unit 13, Alton
Hampshire GU34 2QR
Velká Británie
www.pelgar.co.uk 

Povolení MZČR č. CZ-2012-0005 

Bezpečnostní opatření: 
Při práci s rodenticidem ROBAN není dovoleno jíst, pít a kouřit. Během 
práce je nutno používat osobní, ochranné pracovní prostředky (pracovní 
oděv, gumové rukavice a  kožené nebo gumové boty). Po práci a  při 
každém přerušení práce je nutno si omýt ruce vodou a mýdlem.
Příznaky otravy a první pomoc: 
Krátce po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech 
krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, 
krvácení z nosu a dásní.
První pomoc:
Při náhodném požití: vypít 1/2 litru vlažné vody s  10 tabletami 
mediciálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat  zvracení, nejdéle do 10  
minut. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat tento obal. 
Při zasažení očí:  vymývat proudem čisté vody po dobu 5 -10 minut
a vyhledat lékařské ošetření.
Při zasažení pokožky: svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně 
omývejte  místo vodou a mýdlem.
Při nadýchání prachu:  přerušit práci s  nástrahou, opustit zamořený 
prostor, nepohybovat se. 

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté 
první pomoci. ANTIDOTEM proti působení difenacoumu je vitamin 
K1-KANAVIT. Jeho dávku určí lékař. Léčbu postiženého je možné 
konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:
 Klinika nemocí z povolání:
 Na Bojišti 1,   128 08 Praha 2
 Telefon:   224 919 293,  224 915 402
 E-mail:     tis@vfn.cz

Skladování: 
ROBAN voskované bloky  se skladují na bezpečném místě v původních 
obalech, v  uzamykatelných skladištích odděleně od potravin, krmiv, 
hnojiv, dezinfekčních prostředků a  obalů od těchto látek, od 
aromatických látek, zejména pesticidů. Pro skladování nelze použít ani 
místnosti, kde byly pesticidy dříve skladovány. Přejatý zápach by mohl 
působit repelentně na hlodavce. Chraňte nástrahy před přímým 
slunečním světlem a hlavně vlhkem. Skladujte při teplotě +5 °C
až + 40°C. 

Likvidace obalů: 
Prázdnou krabičku, Pe-LD sáčky  a prázdné  plastové  tácky lze likvidovat
v komunálním odpadu.
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Návod na použití a další informace jsou uvedeny ve vloženém letáčku.
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