
Document size: 180x200 mm (width x height)
Gross size: 180x200 mm (width x height)

STORM® Ultra Secure 
Vsebuje: flokumafen (CAS št. 90035-08-8), 0,025 g/kg (0,0025 % ut.) 
Proizvod vsebuje grenko snov in barvilo.
Samo za poklicne uporabnike 
Št. dovoljenja: SI-0021167-0000
Imetnik dovoljenja: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 
Ljubljana, Tel.: 01 5897 512
Distributer: Agroavant, posredništvo in trgovina d.o.o., Verovškova ulica 55, 
1000 Ljubljana, +386 31 413 364

Vsebina: 5 kg 
RB – gotova vaba

5 g/25 g gotova vaba [razsuta vaba v vrečkah], namenjena uporabi v postajah, 
ki so varne pred zunanjimi dejavniki
STORM® Ultra Secure je rodenticid za zatiranje hišne miši (Mus musculus), 
norveške podgane (Rattus norvegicus) ter črne podgane (Rattus rattus) v 
zaprtih prostorih, znotraj in zunaj okoli stavb.
Pred uporabo preberite priložena navodila. Prazne embalaže ne uporabljajte 
ponovno!
Skladiščenje: Proizvod hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem 
mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe. Hranite na 
mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.
Rok uporabe: 2 leti
Prva pomoč:
Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, 
pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni. 
V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.
Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje.    
V primeru: stika s kožo: umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom; stika 
z očmi: izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, veke držite odprte 
najmanj 10 minut; zaužitja: previdno izperite usta z vodo. Nezavestni osebi 
ne dajajte ničesar v usta. Ne izzivajte bruhanja. Če proizvod pogoltnete, 
nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite škatlo ali etiketo proizvoda. 
Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja. BASF mednarodni klic v 
sili/ telefon: +49 180 2273112.

Način uporabe/ Metoda: Vaba, pripravljena za uporabo [razsuta vaba v 
vrečkah], namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.

Odmerki in pogostost uporabe:

Ciljni organizmi Področje 
uporabe

Odmerek vabe 
po vsaki postaji

Pogostost 
uporabe in 
zahteve v zvezi z 
uporabo

Hišna miš
(Mus musculus); 
mladi in odrasli

V zaprtih 
prostorih, 
znotraj in 
zunaj okoli 
stavb

15 g do 25 g

Če je potrebnih 
več postaj, mora 
znašati najmanjša 
razdalja med 
postajami 1 – 2 
metra.

Postaje pregledujte 
za miši najmanj 
enkrat na dva do 
tri dni od začetka 
tretiranja in za 
podgane pet do 
sedem dni in nato 
najmanj enkrat 
tedensko, da 
preverite, ali je 
bila vaba sprejeta, 
ali so postaje 
nedotaknjene, in da 
odstranite poginule 
glodavce. 
Po potrebi ponovno 
napolnite vabo.

Norveška podgana
(Rattus 
norvegicus) in
črna podgana 
(Rattus rattus);
mladi in odrasli

V zaprtih 
prostorih, 
znotraj in 
zunaj okoli 
stavb

50 g do 75 g

Če je potrebnih 
več postaj, mora 
znašati najmanjša 
razdalja med 
postajami 5 – 10 
metrov.

Splošna navodila za uporabo:
Izvedite pregled prizadetega območja pred nastavljanjem vabe in oceno na 
mestu uporabe, da opredelite vrste glodavcev in njihova mesta aktivnosti ter da 
določite verjeten razlog in obseg napada škodljivcev.
Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja 
škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, 
fizične metode nadzora.

Uporabniki morajo označiti postaje za nastavljanje vab v skladu s 
priporočili za proizvod: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; 
„Ime proizvoda in številka dovoljenja“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja 
poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“.

Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja 
učinkovanja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja 
primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih 
ukrepov v primeru zastrupitve. Vaba mora biti pritrjena, da je ni možno 
odvleči iz postaje za nastavljanje vab. Med rokovanjem s proizvodom nosite 
zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN 374; material: nitrilni kavčuk, 
kloroprenski kavčuk ali polivinilklorid). Če je zaužitje vabe relativno nizko glede 
na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje 
vab ali zamenjavi pripravka v vabi. Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju 
učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, 
je treba ugotoviti verjeten razlog. Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja 
verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, 
ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid. Razmislite tudi 
o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora.

Odstranite preostali proizvod ob koncu obdobja tretiranja. V skladu s priporočili 
iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne 
zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in 
poginule glodavce odstranite (npr. najmanj 2 krat tedensko). Zaradi zakasnitve 
delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od 
4 do 10 dni po zaužitju vabe. Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte 
se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju 
uporabite rokavice ali orodje, npr. klešče. [Če so na voljo] Upoštevajte 
morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja:
Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe 
(npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor 
glodavcev. Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja 
napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda. Nevarno za divje živali. Pri 
nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne 
more priti v stik z vodo. Pri nameščanju postaj blizu površinskih vod (npr. rek, 
ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje 
vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

Odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže:
Po končanem postopku mora uporabnik nezaužite vabe in embalažo zbrati v 
skladu z predpisi o ravnanju z odpadki. Priporočljivo je uporabljati rokavice.

Klavzula o jamstvu:
Raziskave so pokazale, da je sredstvo primerno za uporabo, pri tem pa 
je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in 
shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, 
ki vplivajo na sredstvo, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala 
zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost 
sredstva, medtem ko za tveganja pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.

® = zaščitno ime BASF
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