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KOLLANT BRODY 2.5 BLOCK 
Momeală rodenticidă gata de utilizare sub formă de blocuri 

parafinate 

PENTRU UTILIZATORI NEPROFESIONIȘTI 
  

PENTRU UTILIZARE IN EXTERIOR SI IN INTERIOR  

COMPOZIȚIE                                                              

100 grame de produs conține: 

Brodifacoum (N° CAS 56073-10-0)   g     0,0025 

Denatonium Benzoate(N°CAS 3734-33-6)     g     0,001  

Coformulanti si substante atractive q.b. a   g     100 

 

 
           PERICOL 
 

INDICAȚII DE PERICOL 
H 373P oate provoca leziuni ale organelor (sângelui) prin ex-
punere prelungită sau repetată.  
 

INDICATII DE PRECAUȚIE 
P102 –  A nu se lăsa la indemâna copiilor.P301 + P310 – ÎN 

CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE IN-

FORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P308 + P313 – 

ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi 

medicul. P501 - Aruncați conținutul și recipientul în spatii 

special amenajate ( deșeuri)  conform reglementărilor națio-

nale. 

PRODUS BIOCID (TP 14) 
AVIZAT DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCIDE 
RO/2019/0254/MRA/IT/2017/00431/AUT  

 
Titularul Autorizației 
KOLLANT S.r.l., Via Trieste 49/53 PADOVA Tel. 049 9983000 
Producător 

KOLLANT S.r.l. – Via C.Colombo, 7/7A - 30030 Vigonovo 
(VE)  
 

Ambalaj: punga plastic 300g, care conțin blocuri para-
finante gata de utilizare de 20g fiecare. 

Valabil: 2 ani 

Lot nr: vezi ștampila 
 

________________________________________________ 

INFORMAȚII PENTRU MEDIC 

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. În caz de 
înghițire, simptomele care pot întârzia, pot include sângerări 
ale nasului sau gingiilor. În cazurile severe, se pot produce 
hematoame și sânge în fecale și urină. 

Antidot: Vitamina K1 administrat numai de personal medical / 
veterinar.     

În cazul: 

Contactului cu pielea, spălați mai întâi pielea cu apă și apoi 
cu apă și săpun. 

Contactului cu ochii, clătiți ochii cu apă sau soluție sterilă 
pentru clătirea ochilor, mențineți pleoapele deschise timp de 
cel puțin 10 minute. 

Înghițire, clătiți bine gura cu apă. Nu dați nimic oral unei per-
soane inconștiente. Nu provocați vărsături. 

În caz de înghițire, contactați imediat un medic și arătați-i re-
cipientul sau eticheta produsului. Contactați un chirurg veteri-
nar dacă produsul este înghițit de un animal de companie. 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 
KOLLANT BRODY 2.5 BLOCK este o momeală rodenticidă 
gata de utilizare bazată pe un anticoagulant activ, cunoscut 
sub numele de Brodifacoum, eficient împotriva Soarecelui de 
casă (Mus musculus) și a Șobolanului cenușiu (Rattus norve-
gicus), chiar și după o singură ingestie. Formularea constă 
într-un bloc de parafină atractiv pentru speciile de rozătoare 
indicate. Produsul nu avertizează și nu generează suspiciuni 
privind ceilalți membri ai populației rozătoare. 
KOLLANT BRODY 2.5 BLOCK conține o substanță amară 
pentru a preveni ingerarea accidentală de către copii. 
KOLLANT BRODY 2.5 BLOCK poate fi utilizat în și în jurul 
clădirilor, cum ar fi case, pivnițe, garaje, spații de depozitare 
și grădini private. 

ORGANISME ȚINTĂ 

Șoarecele de casă (Mus musculus), atât pentru populația 
tânără cât și pentru adulți. 

Șobolanul cenușiu (Rattus norvegicus), atât pentru popu-
lația tânără cât și pentru adulți.  

 

MOD DE APLICARE 
KOLLANT BRODY 2.5 BLOCK este o momeală gata de uti-
lizare sub forma unui bloc de parafină, care se folosește ex-
clusiv în recipiente pentru momeală protejată (stații de intoxi-
care) protejate de agenții atmosferici, de ingerarea speciilor 
nevizate și de dispersia în mediu.  
INDICAȚII PENTRU UTILIZARE ȘI AVERTISMENTE 

Înainte de utilizare, citiți și urmați instrucțiunile de pe ambala-
jul produsului, precum și informațiile care însoțesc produsul 
sau care sunt furnizate la punctul de vânzare. 

Luați în considerare și mecanisme de control ne-chimice (de 
exemplu, capcanele cu lipici) înainte de a utiliza produsele 
rodenticide cu substanțe anticoagulante. 

Îndepărtați sursele de hrană ușor accesibile de la rozătoare 
(de exemplu, boabe de cereale sau resturi alimentare). De 
asemenea, nu curățați zona infestată chiar înainte de trata-
ment, deoarece acest lucru perturbă nu numai populația 
rozătoarelor ci face mai dificilă acceptarea momelii.. 

Recipientele ( Stațiile de intoxicare) cu momeală trebuie am-
plasate în imediata vecinătate a locurilor în care activitatea 
rozătoarelor a fost verificată anterior (de exemplu, alei, 
adăposturi pentru păsari , căile de acces pentru intrarea ani-
malelor în grajduri, pivnițe etc.). Unde este posibil, fixați con-
tainerele cu momeală securizate pe teren sau pe alte structu-
ri.. 

NU plasați produsul la îndemâna copiilor, a păsărilor, a ani-
malelor de companie, a animalelor de fermă și a altor animale 
nețintă. 

Așezați produsul departe de alimente, băuturi și hrana pentru 
animale, precum și de unelte sau suprafețe care pot intra în 
contact cu produsul. 

Nu introduceți recipiente de momeală în apropierea sisteme-
lor de scurgere a apei deoarece momeala poate intra în con-
tact cu apa. 
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. 
Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produ-
sului. 
La sfârșitul perioadei de tratament eliminați momelile sau re-
cipientele rămase care conțin momeli. 
Periculos pentru fauna sălbatică. 

DOZE ȘI MOD DE UTILIZARE 
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Utilizarea în clădiri Pentru controlul Șoarecelui de casă 
(Mus musculus). 
Plasați 20-40 g de KOLLANT BRODY 2.5 BLOCK per contai-
ner, egală cu 1-2 momeli sub formă de blocuri parafinate gata 
de utilizare de 20 de grame fiecare . 
În cazul în care este necesar să introduceți mai multe recipi-
ente, plasați-le la o distanță de aproximativ 10-15 metri unul 
de altul dar în orice caz nu la mai puțin de  5 metri. Containe-
rele trebuie inspectate la fiecare 2-3 zile la începutul trata-
mentului și apoi cel puțin săptămânal. Acest lucru se face-
pentru a verifica integritatea containerului, consumul de mo-
meală, și, eventual, pentru a elimina carcasele rozătoarelor. 
Când este necesar, completați momeala. 

Utilizarea în interiorul clădirilor Pentru controlul Șobola-
nului cenușiu (Rattus norvegicus) 
Aplicați 100-200 g de KOLLANT BRODY 2.5 BLOCK egală 
cu 5-10 momeli sub formă de blocuri parafinate gata de utili-
zare de 20g fiecare  
În cazul în care avem o suprafata mai mare și sunt necesare 
mai multe containere, acestea se plasează la o distanță de 
aproximativ 10-15 metri unul de celălalt dar în orice caz nu la 
mai puțin de  5 metri. 
Recipientele trebuie inspectate la fiecare 5-7 zile la începutul 
tratamentului și apoi cel puțin săptămânal. Acest lucru este 
de a verifica integritatea containerului, consumul de momea-
lă, și, eventual, pentru a elimina carcasele rozătoarelor. Când 
este necesar, completați momeala. 

 
Utilizarea în exterior în jurul clădirilor Pentru controlul 
șobolanului gri (Rattus norvegicus). 
Aplicați 100-200 g de KOLLANT BRODY 2.5 BLOCK egală 
cu 5-10 momeli sub formă de blocuri parafinate gata de utili-
zare de 20g fiecare. 
În cazul în care avem o suprafata mai mare și sunt necesare 
mai multe containere, acestea se plasează la o distanță de 
aproximativ 10-15 metri unul de celălalt dar în orice caz nu la 
mai puțin de  5 metri. 
Recipientele trebuie inspectate la fiecare 5-7 zile la începutul 
tratamentului și apoi cel puțin săptămânal. Acest lucru este 
de a verifica integritatea containerului, consumul de momea-
lă, și, eventual, pentru a elimina carcasele rozătoarelor. Când 
este necesar, completați momeala. 

MĂSURI DE PREVENIRE A RISCURILOR 
Luați în considerare măsuri preventive de control pen-
tru a încuraja consumul produsului și pentru a reduce 
riscul de re-infestare (de exemplu, împiedicați posibilele 
deschideri, eliminați cât mai mult posibil sursele poten-
țiale de alimente și băuturi). 
Nu utilizați rodenticide anticoagulante ca momeli per-

manente (de exemplu pentru a preveni orice infestare 
sau pentru a monitoriza activitatea rozătoarelor). 
Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 
decurs de 35 de zile. În cazul unei suspiciuni de ineficiență la 
sfârșitul tratamentului (de exemplu, putem observa în conti-
nuare activitatea rozătoarelor), cereți sugestii furnizorului de 
produse sau sunați la un serviciu de dezinsecție și deratizare. 

Verificați dacă rozătoarele au murit și eliminațile în timpul tra-
tamentului, cel puțin cu aceeași frecvență ca și recipientele 
pentru momeală. 

La sfârșitul tratamentului, eliminați momeala neconsumată și 
ambalajul în conformitate cu legislația în vigoare. A se depo-
zita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipi-
entul închis și protejat de lumina directă a soarelui. 
Depozitați într-un loc inaccesibil pentru copii, păsări, animale 
de companie și animale de fermă. 

ALTE INFORMAȚII 

Datorită modului lor de acțiune întârziat, efectul roden-
ticidelor anticoagulante poate dura 4 până la 10 zile. 

Rozătoarele pot fi purtători ai bolilor. Nu atingeți 
rozătoarele cu mâinile goale: pentru eliminare, utilizați 
mănuși sau unelte, cum ar fi cleștii. 

Acest produs conține o substanță extrem de amară și 
un colorant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


