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Φάσμα δράσης 

Ποντικοί
(Mus musculus)

Αρουραίοι
(Rattus rattus,
R. norvegicus)

Εσωτερικοί χώροι 
και γύρω από κτίρια

Υπόνομοι (*)

Δόση
STORM® WBB 20 γρ. & 4 γρ.

16-32 γρ. δολώματος 
ανά θέση δόλωσης.

Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 
1 έως 2 μέτρα μεταξύ τους.

32-60 γρ. δολώματος 
ανά θέση δόλωσης.

Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 
5 έως 10 μέτρα μεταξύ τους.

100-200 γρ. ανά θέση δόλωσης

Δόση 
STORM® Pellets

15-30 γρ. δολώματος 
ανά θέση δόλωσης.

Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 
1 έως 2 μέτρα μεταξύ τους.

50 γρ. δολώματος 
ανά θέση δόλωσης.

Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 
5 έως 10 μέτρα μεταξύ τους.

Δεν εφαρμόζεται.
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Το STORM® περιέχει τη δραστική ουσία flocoumafen (φλοκουμαφέν). Είναι ένα 
σύγχρονο αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο που παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης 
της προτεινόμενης τεχνικής της περιοδικής δόλωσης, μέσα από έναν συνδυασμό 
εξαιρετικής ποιότητας δολωμάτων ενός γεύματος και της βάθος κατανόησης 
των συνηθειών των τρωκτικών.

   Εξαιρετική σύνθεση με δραστική ουσία flocoumafen. 
  Πλήρεις επιλογές μορφών δολωμάτων για κάθε ανάγκη.
  Εύκολο στη χρήση.
  Αξιοποίηση της τεχνικής της περιοδικής δόλωσης.

(*) Μόνο από επαγγελματίες χρήστες

Ο αριθμός των δόσεων και των δολωμάτων εξαρτάται από τη σοβαρότητα της προσβολής.
Η BASF συστήνει τη χρήση των δολωμάτων STORM® με τη σειρά δολωματικών σταθμών ROGUARD®.

Το STORM® και το ROGUARD® είναι σήματα κατατεθέντα της BASF.
Το STORM® περιέχει δραστική ουσία flocoumafen

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως συμβουλή. Οι συστάσεις όσον αφορά στη χρήση, 
που παρέχονται μαζί με κάθε προϊόν, πρέπει να τηρούνται με προσοχή.

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα        
με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε            
την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά           
με το προϊόν πριν από τη χρήση. 
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και 
σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες:
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100    Fax: 210 68.60.217   e-mail: pestcontrol-basf-GR@basf.com 
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