
KILRAT  ® Plus extrudovaná kostka 

® ochranná známka Bábolna Bio.  

Před otevřením si pozorně přečtěte návod!  
JED NA POTKANY A MYŠI!   
Biocidní výrobek používejte bezpečně!   
 
Oznámeno dle § 35 Zákona č.120/2002 Sb., č.j. MZDR 3787/2012/SOZ, ze dne 1.2. 2012 
 
Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 84/2012 Ústavu pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv Brno. 
 

 

Přednosti:  
KILRAT ® plus vyniká svojí odolností proti vlhku a je vhodný do vlhkých prostor jako kanalizace, sklepy 
apod. Svým složením je pro myši a potkany vysoce atraktivní, podporuje hlodání.   Účinná látka s tzv. 
účinkem na druhý den, zaručuje spolehlivou a rychlou účinnost přípravku, hlodavci nepoznají, že 
konzumují nebezpečnou látku a ochranná látka BITREX  zabraňuje náhodnému požití.   Lehce 
kontrolovatelný požer podle stop na kostce. Velmi dobrý odběr ze strany hlodavců.  

Použití:   
Při výskytu potkanů v interiéru, hospody, sklady apod.: 4x50g /1 krmné místo/ rozložte na tmavá 
místa, nejlépe na neviditelná místa, kde je vidět stopy jako trus apod. za účelem vytvoření tzv. 
krmných míst na tácky, nebo do uzamykatelných nástrahových staniček s možností kotvení nástrahy.   
Exteriér: 4x50g rozložte na suchá a chráněná místa od dětí a domácích zvířat za účelem vytvoření tzv. 
krmných míst na tácky, nebo do uzamykatelných nástrahových staniček s možností kotvení nástrahy. 
Krmná místa označte štítkem. 
Doporučujeme při výskytu potkanů 1 krmné místo po 7-10 metrech.  
Do kanalizační sítě: 4x50g do kanalizačních dřevěných nástrahových staniček na nožičkách. 
Kontrolujte po 2-3 dnech a úbytek, nebo znečištěné nástrahy doplňujte. 
Při výskytu myší v interiéru  2x25g /1 krmné místo/ rozložte na tmavá místa za účelem vytvoření 
tzv. krmných míst na tácky, nebo do uzamykatelných nástrahových staniček s možností kotvení 
nástrahy. Pro střední zamoření 1 krmné místo/5m2 plochy. Pro silné zamoření 1-2 krmné místa /5m2

Exteriér: Při výskytu myší  2x25g /1 krmné místo/ rozložte na suchá a chráněná místa od dětí a 
domácích zvířat za účelem vytvoření tzv. krmných míst na tácky, nebo do uzamykatelných 
nástrahových staniček s možností kotvení nástrahy. Krmná místa označte štítkem. Pro střední 
zamoření 1 krmné místo /5m

 
plochy.  

2 plochy. Pro silné zamoření 1-2 krmné místa /5m2

Úhyn nastává následkem požeru po 3-4 dnech. Krmná místa kontrolujte po 4-7 dnech a nástrahu 
doplňujte, pokud je výskyt hlodavců. Pokud není zaznamenán požer a hlodavci se nadále vyskytují je 
třeba krmná místa nahradit jiným místem. Účinnosti se dosahuje při dodržení postupu cca za 2-3 
týdny v závislosti od stupně zamoření. Celkové vyhubení hlodavců od velikosti prostoru a stupně 
zamoření můžete dosáhnout po dostatečném rozmístění nástrahy po 2-3 týdnech. V případě jestliže 
nástrahy jsou nedotknuté a hlodavci se nadále vyskytují je třeba nástrahy přemístit. Nepokládejte na 
místa, kde by byl dosažitelný domácími, hospodářskými, nebo volně žijícími zvířaty!   

 plochy.   

 Bezpečnostní opatření:  



Při práci používejte pracovní oblek, ochranné rukavice a obuv.  
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte!   

První pomoc:  
Po nadýchaní : 
U postiženého zabezpečte pobyt na čerstvém vzduchu, klid, teplo. Přivolejte lékaře.  

 
Při náhodném požití:  
Po požití přípravku vypláchněte ústa důkladně vodou, vypijte 0,3 l vlažné vody a nevyvolávejte 
zvracení. Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc!  

Při kontaminaci očí:  
Tyto vyplachovat proudem pitné vody po dobu 10 – 15 minut, jestli zarudnutí přetrvává zabezpečit 
vyšetření u očního lékaře.  

Při zasažení obleku a kontaminaci pokožky:  
Oblek vysvléci a postižené místo umýt teplou vodou a mýdlem. Při otravě anebo podezření na otravu 
přivolejte lékaře a informujte ho o složení přípravku a poskytnuté první pomoci. Léčbu postiženého 
může lékař konzultovat s příslušnými toxikologickými středisky v Praze: Klinika nemocí z povolání, 
toxikologické informační středisko, Vyšehradská 49, 128 21 Praha 1, tel: 2491 5396. 
Informace pro lékaře: protilátka K1 – vitamin /Konakion inj/  

Skladování: 
Skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, čistých, uzamčených a dobře větratelných 
skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv a hnojiv, léků, dezinfekčních prostředků a obalů od 
těchto látek  

Spotřebujte:  
do 3 let od data výroby uvedeném na etiketě.  

Likvidace:  
Prázdné obaly,  kart. krabice spalte v příslušné spalovně. Uhynulé hlodavce posbírejte při použití 
ochranných rukavic do igelitového sáčku, spalte, nebo zakopejte hluboko do země na odlehlém místě, 
dostatečně vzdáleném mimo obydlí a mimo dosah dětí.  

Účinná látka:   
Brodifacoum 0,05g/kg    

Výrobce:   
Distribuce v EU :  

Bábolna  Bio kft Budapesť   

Distribuce pro Českou republiku:  
SLOM, s.r.o. , Staromlýnská 47,  Zlín  760 01, tel. 57 74311 28 , FAX: 57 721 87 01, e-mail: 
slom@slom.cz, e-shop: www.slom.cz 

Balení a obsah:  
1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 kg v plastovém obalu. 25; 30 kg ve fólii a v papírovém sudu.  

Balení a obsah:  
20; 25 a 50g extr. kostky v 100; 200; 400 a 500g  plastové fólii.   
 

mailto:slom@slom.cz�
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