Summary of product characteristics for a biocidal product
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Administrative information

1.1. Trade names of the product
Ratibrom 2 Paste

1.2. Authorisation holder
Name

Kollant S.r.l.

Address

via trieste, 49/53 35121 Padova Italy

Name and address of the
authorisation holder

Authorisation number
1670-3

R4BP 3 asset reference
number

BG-0009959-0000

Date of the authorisation

06/12/2013

Expiry date of the
authorisation

31/08/2020

1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products

Name of the manufacturer

Kollant S.r.l.

Address of the manufacturer

Via Trieste 49/53 Padova Italy

Location of manufacturing
sites

Via Trieste 49/53 Padova Italy

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)
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Active substance

12 - Bromadiolone

Name of the manufacturer

Activa S.r.l.

Address of the manufacturer

via Feltre № 32 20132 milano Italy

Location of manufacturing
sites

via Feltre № 32 20132 milano Italy

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product
Common name

IUPAC name

Bromadiolone

Function

CAS number

EC number

Content (%)

Active Substance

28772-56-7

249-205-9

96.9

2.2. Type of formulation
RB - Bait (ready for use)

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements

Precautionary statements

Keep out of reach of children.

4. Authorised use(s)
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4.1 Use description
Use 1 - rodenticides
Product type

PT14 - Rodenticides (Pest control)

Where relevant, an exact
description of the authorised
use

Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка, под формата на паста, в
предварителна опаковка (саше) от 20 g, за контрол числеността на гризачи –
плъхове и мишки. Приложение за масова употреба: в и около жилищни сгради,
включително прилежащи към тях дворове и градини, мазета, гаражи, килери,
селскостопански сгради.Приложение за професионална употреба: в и около
жилищни и селскостопански сгради, индустриални зони, складове, трюмове на
кораби, железопътни вагони и складове, сгради с обществено предназначение,
мазета, гаражи, килери, паркове и градини, животновъдни ферми, сметища и други
открити площи.

Target organism(s) (including
development stage)

Mus musculus-Brown rat-Adults

Indoor

Field(s) of use
Outdoor
Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка, под формата на паста, в
предварителна опаковка (саше) от 20 g, за контрол числеността на гризачи –
плъхове и мишки.
Приложение за масова употреба: в и около жилищни сгради, включително
прилежащи към тях дворове и градини, мазета, гаражи, килери, селскостопански
сгради.
Приложение за професионална употреба: в и около жилищни и селскостопански
сгради, индустриални зони, складове, трюмове на кораби, железопътни вагони и
складове, сгради с обществено предназначение, мазета, гаражи, килери, паркове
и градини, животновъдни ферми, сметища и други открити площи.

Application method(s)

Application rate(s) and
frequencies
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Bait application За професионална и масова употреба.Готовата родентицидна примамка се
поставя в маркирани дератизационни кутии, защитени срещу неправилна
употреба или атмосферни условия. Дератизационните кутии да се поставят в
засегнатите от гризачи, зони и помещения, до дупките на гризачите, по
маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат, на места,
недостъпни за деца, домашни животни и други нецелеви животни.
Дератизационните кутии в сформираните отровни точки са в брой и
разположение, в зависимост от площите на засегнатите зони и плътността на
заселване.

40 - 100 g - 96.9 Норми за приложение за професионална и масова употребаЗа домашна мишка –
40 g на 10 m2, в зависимост от плътността на заселване.За сив плъх – 60 g на 10
m2, в дератизационна кутия, при по-голяма плътност на заселване, до 100 g на 10
m2, в зависимост от плътността на заселване.Отровните точки с
дератизационните кутии се проверяват и презареждат през 5-7 дни в случаи на
консумация, повредена или замърсена примамка, до спиране на консумацията и
липсата на активност на гризачите. Инструкции за безопасна употребаПримамките
трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум
риска от консумация от деца или нецелеви животни. Когато е възможно,
примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени.Да
не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи, кухненски съдове
или където повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с
родентицидната примамка или да бъдат замърсени от нея. Ръцете и изложената
на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът не е
предназначен за постоянно приложение. Третирането да не продължава повече
от 6 седмици. След края на третирането, да се премахват отровните точки с
дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се събират и предават за
обезвреждане на специализирани фирми, съгласно
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действащите нормативни разпоредби. Мъртвите гризачи да се събират в плътно
затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или
унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в
областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259,
ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите,
регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата
по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Третираните зони трябва да бъдат маркирани и да се
постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа
помощ. Дератизационните кутии, защитени срещу отваряне, трябва да бъдат
снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не
трябва да се преместват/повреждат.При поглъщане да се потърси незабавно
лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета. Антидот – витамин К
(прилага се под наблюдението на лекар).

Category(ies) of users

Professional
General public (non-professional)

Pack sizes and packaging
material

Bag /Sack - Paper, cardboard - 20 g - 25 kg

4.1.1 Use-specific instructions for use
Норми за приложение за професионална и масова употребаЗа домашна мишка – 40 g на 10 m2, в зависимост от плътността
на заселване.За сив плъх – 60 g на 10 m2, в дератизационна кутия, при по-голяма плътност на заселване, до 100 g на 10
m2, в зависимост от плътността на заселване.Отровните точки с дератизационните кутии се проверяват и презареждат през
5-7 дни в случаи на консумация, повредена или замърсена примамка, до спиране на консумацията и липсата на активност
на гризачите. Инструкции за безопасна употребаПримамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да
свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелеви животни. Когато е възможно, примамките трябва да се
поставят така, че да не могат да бъдат преместени.Да не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи,
кухненски съдове или където повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с родентицидната примамка или
да бъдат замърсени от нея. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът
не е предназначен за постоянно приложение. Третирането да не продължава повече от 6 седмици. След края на
третирането, да се премахват отровните точки с дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се събират и
предават за обезвреждане на специализирани фирми, съгласно действащите нормативни разпоредби. Мъртвите гризачи да
се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за
обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в
съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в
ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Третираните зони трябва да
бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.
Дератизационните кутии, защитени срещу отваряне, трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че
съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат.При поглъщане да се потърси незабавно лекарски съвет и
да се покаже опаковката или етикета. Антидот – витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures
Норми за приложение за професионална и масова употребаЗа домашна мишка – 40 g на 10 m2, в зависимост от плътността
на заселване.За сив плъх – 60 g на 10 m2, в дератизационна кутия, при по-голяма плътност на заселване, до 100 g на 10
m2, в зависимост от плътността на заселване.Отровните точки с дератизационните кутии се проверяват и презареждат през
5-7 дни в случаи на консумация, повредена или замърсена примамка, до спиране на консумацията и липсата на активност
на гризачите. Инструкции за безопасна употребаПримамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да
свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелеви животни. Когато е възможно, примамките трябва да се
поставят така, че да не могат да бъдат преместени.Да не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи,
кухненски съдове или където повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с родентицидната примамка или
да бъдат замърсени от нея. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът
не е предназначен за постоянно приложение. Третирането да не продължава повече от 6 седмици. След края на
третирането, да се премахват отровните точки с дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се събират и
предават за обезвреждане на специализирани фирми, съгласно действащите нормативни разпоредби. Мъртвите гризачи да
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се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за
обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в
съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в
ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Третираните зони трябва да
бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.
Дератизационните кутии, защитени срещу отваряне, трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че
съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат.При поглъщане да се потърси незабавно лекарски съвет и
да се покаже опаковката или етикета. Антидот – витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid
instructions and emergency measures to protect the environment
Норми за приложение за професионална и масова употребаЗа домашна мишка – 40 g на 10 m2, в зависимост от плътността
на заселване.За сив плъх – 60 g на 10 m2, в дератизационна кутия, при по-голяма плътност на заселване, до 100 g на 10
m2, в зависимост от плътността на заселване.Отровните точки с дератизационните кутии се проверяват и презареждат през
5-7 дни в случаи на консумация, повредена или замърсена примамка, до спиране на консумацията и липсата на активност
на гризачите. Инструкции за безопасна употребаПримамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да
свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелеви животни. Когато е възможно, примамките трябва да се
поставят така, че да не могат да бъдат преместени.Да не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи,
кухненски съдове или където повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с родентицидната примамка или
да бъдат замърсени от нея. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът
не е предназначен за постоянно приложение. Третирането да не продължава повече от 6 седмици. След края на
третирането, да се премахват отровните точки с дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се събират и
предават за обезвреждане на специализирани фирми, съгласно действащите нормативни разпоредби. Мъртвите гризачи да
се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за
обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в
съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в
ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Третираните зони трябва да
бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.
Дератизационните кутии, защитени срещу отваряне, трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че
съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат.При поглъщане да се потърси незабавно лекарски съвет и
да се покаже опаковката или етикета. Антидот – витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its
packaging
Норми за приложение за професионална и масова употребаЗа домашна мишка – 40 g на 10 m2, в зависимост от плътността
на заселване.За сив плъх – 60 g на 10 m2, в дератизационна кутия, при по-голяма плътност на заселване, до 100 g на 10
m2, в зависимост от плътността на заселване.Отровните точки с дератизационните кутии се проверяват и презареждат през
5-7 дни в случаи на консумация, повредена или замърсена примамка, до спиране на консумацията и липсата на активност
на гризачите. Инструкции за безопасна употребаПримамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да
свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелеви животни. Когато е възможно, примамките трябва да се
поставят така, че да не могат да бъдат преместени.Да не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи,
кухненски съдове или където повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с родентицидната примамка или
да бъдат замърсени от нея. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът
не е предназначен за постоянно приложение. Третирането да не продължава повече от 6 седмици. След края на
третирането, да се премахват отровните точки с дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се събират и
предават за обезвреждане на специализирани фирми, съгласно действащите нормативни разпоредби. Мъртвите гризачи да
се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за
обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в
съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в
ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Третираните зони трябва да
бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.
Дератизационните кутии, защитени срещу отваряне, трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че
съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат.При поглъщане да се потърси незабавно лекарски съвет и
да се покаже опаковката или етикета. Антидот – витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product
under normal conditions of storage
Норми за приложение за професионална и масова употребаЗа домашна мишка – 40 g на 10 m2, в зависимост от плътността
на заселване.За сив плъх – 60 g на 10 m2, в дератизационна кутия, при по-голяма плътност на заселване, до 100 g на 10
m2, в зависимост от плътността на заселване.Отровните точки с дератизационните кутии се проверяват и презареждат през
5-7 дни в случаи на консумация, повредена или замърсена примамка, до спиране на консумацията и липсата на активност
на гризачите. Инструкции за безопасна употребаПримамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да
свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелеви животни. Когато е възможно, примамките трябва да се
поставят така, че да не могат да бъдат преместени.Да не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи,
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кухненски съдове или където повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с родентицидната примамка или
да бъдат замърсени от нея. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът
не е предназначен за постоянно приложение. Третирането да не продължава повече от 6 седмици. След края на
третирането, да се премахват отровните точки с дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се събират и
предават за обезвреждане на специализирани фирми, съгласно действащите нормативни разпоредби. Мъртвите гризачи да
се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за
обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в
съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в
ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Третираните зони трябва да
бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.
Дератизационните кутии, защитени срещу отваряне, трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че
съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат.При поглъщане да се потърси незабавно лекарски съвет и
да се покаже опаковката или етикета. Антидот – витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

5. General directions for use
5.1. Instructions for use

5.2. Risk mitigation measures

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency
measures to protect the environment

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

6. Other information
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