
Produkta nosaukums un pielietojums:  

BRODITOP 
L īdzeklis pret grauzējiem (rodenticīds). 
Granulas, pastas paciņas, graudi.  
Drošības prasību apzīmējumi: 
S-2 Sargāt no bērniem 
S-13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību 
S-20/21 Nedzert,neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu 
S-46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. 
Lietojiet biocīdus uzmanīgi! Vienmēr pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu! 
Tikai profesionālai lietošanai. 
Pirmā palīdzība:  
Ieelpojot: Nodrošiniet svaigu gaisu. Meklējiet medicīnisku palīdzību, ja parādās sūdzības. 
Nokļūstot uz ādas: Nomazgājiet ar ziepēm un tekošu ūdeni.  
Nokļūstot acīs: Skalojiet atvērtas acis ar lielu daudzumu tekoša ūdens vairākas minūtes.   
Norijot: Nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Uzrādiet ārstam produkta iepakojumu. 
Biocīda inventarizācijas nr:  CS10BC01114 
Biocīda izmantošanas veids: 14. veids -  Rodenticīds 
Satur aktīvo vielu: brodifakumu (0,05g/kg)  
Citas sastāvdaļas - Denatonium benzoate - atbaidošā (aversā) viela (rada rūgtu garšu). 
Agregātstāvoklis: cietviela 
Pielietošana: 
Produkts ir rodenticīds (14 veida biocīds). Paredzēts peļu un žurku iznīcināšanai telpās un ārpus tām. Nav paredzēts 
augu aizsardzībai pret grauzējiem. Lietot tikai īpašās drošās ēsmas kastītēs! 
Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Nelietot citādi, kā norādīts instrukcijā. 
Lietošanas norādījumi : 
Izvietojiet vietās, kuras apmeklē grauzēji. Lai iznīcinātu žurkas, ielieciet kastītē 50 g un  izlieciet kastītes katrus 5-10 
metrus. Lai iznīcinātu peles, ievietojiet katrā kastītē 20-30g rodenticīda un izvietojiet ik pēc 2-5 metriem. Atkārtoti 
uzpildiet kastītes, tiklīdz ēsma ir daļēji apēsta līdz brīdim, kad grauzēji vairs ēsmu neaiztiek.  
Efekts no rodenticīda iestājas pēc 4-5 dienām. Izraisot grauzējiem iekšēju asiņošanu un nāvi. Nobeigušos grauzējus un 
ēsmas atlikumus savāciet un utilizējiet (sadedziniet vai aprociet vismaz 30 cm dziļumā, ne tuvāk par 50 m no ūdens). 
Drošības noteikumi: 
Lietojiet gumijas cimdus. Pasargājiet, ka pie ēsmas nepieietu bērni un mājdzīvnieki.  
Atkritumu apsaimniekošanas informācija: Neizlietoto produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, vietēja 
kanalizācijā vai lietus notekās, ūdenstilpnēs vai atstāt dabā. Nododiet to īpašā savākšanas vietā, kur savāc bīstamos 
atkritumus. Iztukšotu iepakojumu var nodot vispārējās atkritumu savākšanas vietās. Iepakojumu nedrīkst izmantot 
atkārtoti.  
Produkta veidu/ masu/tilpumu/partijas nr  . skatīt uz iepakojuma. 
Derīguma termiņš ir atrodams uz iepakojuma. 
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