RATEKO A

Rateko A
materiál polypropylén
hmotnost 0,224 kg
balení 25 ks
rozmìry 9x8x34 cm

- je deratizaèní krmítko z úzkého typu z plastu pro potkana, krysu, myš. Díky své velikosti a
pevnosti má univerzální použití. Napøíklad pøi výskytu krys je možné nástrahu položit do
míst technologických rozvodù v horních prostorách provozù, kde se krysy èasto vyskytují.

Charakteristika:
Vzhledem k potøebì zvýšení zabezpeèení uzavírání deratizaèních krmítek, jsou tato
krmítka opatøena dvojicí zámkù.
Uzavøení krmítka : Po vložení nástrahy se víko nasadí podélnou stranou do spodní èástí
tak, aby závìry padly do sebe. Mírným tlakem se víko prohne a
uchytí se protilehlé uzávìry.
Otevøení krmítka : Pøiložený klíè se zasune do otvoru zámku a mírným tlakem vpøed a
dolù se zámek uvolní.

Obecná Charakteristika:

Upozornìní:
Používejte biocidní pøípravky bezpeènì. Pøed použitím si vždy pøeètìte údaje na obalu
a pøipojené informace o pøípravku.
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Deratizaèní krmítka slouží ke zvýšení bezpeènosti pøi pokládání požerových nástrah
na hubení škodlivých hlodavcù. Svou konstrukcí omezují popøípadì zcela zamezují
pøijímání nástrahy necílovým organismùm.V praxi to znamená možnost používat
požerové nástrahy i v prostorách kde by to bylo jinak nemožné-provozovny živoèišné
výroby, v domácnostech kde jsou chována domácí zvíøata psi, koèky a v drobných
domácích chovech-drùbež.Významnou roli mají i v ochranì dìtí pøed požitím položené
nástrahy, použití deratizaèních krmítek výraznì prodlužuje úèinnost nástrah-zamezují
zneèištìní, zaprášen í spláchn utí vodou. Zlepš ují tak ekonomiku zásahu proti
hlodavcùm.Deratizaèní krmítka umožòují dobrou kontrolu odbìru nástrahy a její doplnìní.
Umožòují pružnì reagovat na prùbìžné vyhodnocení úèinnosti deratizace zmìnou
umístìní nástrahy. Pøi preventivním položení nástrahy dobrou kontrolu pøípadného
odbìru a tak kromì represivního úèinku mají monitorovací schopnost pøítomnosti
hlodavcù.

