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IN
OUT

VOORNAAMSTE SOORTEN
MET HUN KENMERKEN
Bruine Rat
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Volwassen gewicht

200 tot 475 g

Lichaamslengte

19 tot 26 cm

Staart

16 tot 20 cm, geschubd, lang, geringd, korter dan het
lichaam

Vacht

Ruwe, harde haren.
Rugzijde rossig tot bruinzwart, buik grijs tot wit.

Oren, gehoor

Korte oortjes, goed gehoor

Ogen, zicht

Kleine oogjes, bijziend en kleurenblind

Snuit, reukzin, smaak

Lange spitse snuit. Voortreffelijke reuk- en smaakzin.

Keutels

Gemiddeld 2 cm lang, afgerond, spoelvormig.

Leefgewoonten,
nestplaats

Vertoeft op vochtige plaatsen en op vuilnisbelten,
graaft gangen, nest in holen, verplaatst zich via
rioleringen. Leeft ’s nachts en voedt zich met
plantaardig en dierlijk voedsel. Knaagt aan alles wat hij
tegenkomt: hout, elektrische kabels, buizen…

Actieradius

50 tot 100 meter, soms veel meer

Voedselbehoefte

Omnivoor en vleesetend,
ongeveer 30 g/dag.
Behoefte aan vers water.

Gem. levensduur

9 tot 18 maand

Seksuele rijpheid

3 maand

Aantal jongeren/worp

6 tot 12

Aantal worpen/jaar

tot 7

OUT

Zwarte Rat
Volwassen gewicht

100 tot 200 g

Lichaamslengte

16 tot 23 cm

Staart

17 tot 28 cm, altijd langer dan het lichaam, geschubd,
onbehaard

Vacht

Weinig dikke vacht, mooi glanzend. Zwart of grijs met
zilveren schijn.

Oren, gehoor

Grote oren, goed gehoor

Ogen, zicht

Grote, uitpuilende ogen, bijziend en kleurenblind.

Snuit, reukzin, smaak

Spitse snuit, voortreffelijke reuk- en smaakzin.

Keutels

Gemiddeld 1,3 cm lang, puntig en spilvormig.

Leefgewoonten,
nestplaats

Graaft gewoonlijk geen holen. Uitstekende klimmer,
leeft in de hoogte: op zolders, onder daken.
Leeft ’s nachts en eet vooral plantaardig voedsel.
Zeer schuw, vermijdt alle vallen en wantrouwt al wat
nieuw is. Zeer intelligent en uitstekend geheugen.

Actieradius

30 meter ongeveer

Voedselbehoefte

Omnivoor, met voorkeur voor plantaardig voedsel,
25-30 g/dag. Veel granen en fruit. Behoefte aan vers
water.

Gem. levensduur

9 tot 12 maand

Seksuele rijpheid

2 tot 3 maand

Aantal jongeren/worp

3 tot 10

Aantal worpen/jaar

tot 10
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Huismuis
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Volwassen gewicht

15 tot 30 g

Lichaamslengte

± 10 cm

Staart

7 tot 10 cm, altijd korter
dan het lichaam

Vacht

Bruin - grijs

Oren, gehoor

Grote oren, uitstekend gehoor

Ogen, zicht

Kleine oogjes, bijziend en kleurenblind.

Snuit, reukzin, smaak

Spitse snuit, voortreffelijke reuk- en smaakzin.

Keutels

3 tot 8 mm lang, 1 à 3 mm breed, typisch spits.

Leefgewoonten,
nestplaats

Graaft soms gangen, uitstekende klimmer, maakt
overal nesten, van de kelder tot de zolder, dikwijls in
opgeslagen goederen. Leeft zowel binnen als buiten,
vooral ’s nachts. Verspreidt een sterke muskus- en
urinegeur. Zeer nieuwsgierig van aard.

Actieradius

1,5 tot 5 meter.

Voedselbehoefte

Omnivoor, met voorkeur voor plantaardig voedsel,
2-3 g/dag. Veel granen en fruit.

Gem. levensduur

9 tot 12 maand

Seksuele rijpheid

6 weken

Aantal jongeren/worp

3 tot 6

Aantal worpen/jaar

tot 10

OUT

BRUINE RAT

ZWARTE RAT

HUISMUiS

BEPERKING NESTPLAATSEN

Bruine ratten nestelen dikwijls
in en rond het gebouw waar ze
hun voedsel halen. Ze graven
een
gangenstelsel
onder
de funderingen of onder
achtergelaten rommel rond
het gebouw. Daarom is het
belangrijk de omgeving van
het gebouw vrij te houden van
schuilplaatsen (rommel), alsook
een strook van een paar meter
rond het gebouw onkruidvrij te
houden. Ook binnen het gebouw
moeten ideale nestplaatsen
vermeden worden: alles moet
van de grond en regelmatig
gereinigd worden.

Zwarte ratten nestelen in het
gebouw waar ze hun voedsel
halen. Ze maken hun nesten
bijna altijd in de hoogte, onder
het dak, bij voorkeur tussen de
isolatie en het dak. Vandaar hun
bijnaam dakrat of zolderrat.
’s Nachts klimmen ze langs
de muren recht naar beneden
op zoek naar voedsel. Bij erge
infestaties en erge beschadiging
van de isolatie kan het nuttig zijn
de isolatie te verwijderen en na
een grondige bestrijding deze te
vernieuwen.

Muizen zijn klein van gestalte
en hebben een zeer klein
territorium. Ze maken hun
nesten van fijngemaakt zacht
materiaal, op een rustige, droge
en liefst warme plaats. Ze maken
hun nest zo dicht mogelijk bij de
voedselbron en hebben geen
behoefte aan vers water, zodat
hun verplaatsingen minimaal
zijn. Voedselvoorraden op
gemakkelijk bereikbare plaatsen
die zeer lang onaangeroerd
blijven liggen kunnen nesten
bevatten,
waar
muizen
permanent in blijven. Orde
en netheid en voorraden die
netjes opgeslagen liggen helpen
muizenproblemen te voorkomen.

BEPERKING TOEGANG

Alle toegangen zullen zoveel
mogelijk afgesloten worden met
knaagbestendig materiaal, zowel
van buiten naar binnen als vanuit
de riolering. Kapotte vloeren
worden zo vlug mogelijk hersteld.

Toegangsgaten, ook tussen
daken en muren, zo goed
mogelijk toestoppen.

’s Zomers leven muizen buiten,
bij de eerste koude komen ze
binnen. Muizen kunnen letterlijk
door een sleutelgat kruipen en
knagen als geen ander: een
lokaal “muizendicht“ maken is
niet onmogelijk maar vraagt de
nodige aandacht.

BEPERKING VOEDSELTOEGANG

Beperk zoveel als mogelijk de
toegang van ratten tot voedsel.

Beperk zoveel als mogelijk
de toegang van de ratten tot
voedsel. Hou er rekening mee
dat zwarte ratten nog betere
klimmers zijn dan bruine ratten,
zeer gemakkelijk muren op en
af klimmen en over buizen en
kabels lopen.

Beperk zoveel als mogelijk de
toegang van de muizen tot
voedsel. Houd er rekening mee
dat muizen goede klimmers zijn,
zeer gemakkelijk muren op en af
klimmen, over buizen en kabels
lopen en door het kleinste gaatje
kunnen. Houd u strikt aan “first
in, first out”: laat geen voedsel
langer staan dan nodig, verbruik
het oudste eerst.
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VRIJ CIRCUIT MET BTW NUMMER
Onderstaande producten mogen verkocht worden aan iedereen
met een btw nummer, hiervoor dient u niet geregistreerd te zijn als
gebruiker van biociden uit het gesloten circuit.

RODILON TRIO 3 KG
IN

•
•
•
•

IN

OUT

graan lokaas op basis van 25 mg/kg Difethialone
rode kleurstof is zichtbaar in de uitwerpselen van het knaagdier
werkzaam vanaf de eerste inname
geïmpregneerde granenmengeling, bevat 80% haver, 15% maïsgrid
en 5% zonnebloempitten

RODILON BLOC 3 KG
•
•
•
•
•
•
•

OUT

IN

OUT

bloc lokaas op basis van 25mg/kg Difethialone
smakelijke formulering
ideale knaagvorm, 15 gram
uitstekende houdbaarheid, ook in vochtige omstandigheden
makkelijk te bevestigen
snelle herkenning van opname
groene kleurstof is zichtbaar in de uitwerpselen van het knaagdier

RODILON WHEAT TECH 5 KG
IN

•
•
•
•

exclusief bij agro logic

IN

•
•
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OUT

tarwe van biscuit kwaliteit op basis van
25mg/kg Difethialone
turbo impregnatie technologie
speciaal ontwikkeld voor de Agro Industrie
1 inname volstaat om knaagdieren te doden

RATOKILL 25 3 KG
•

IN
OUT

OUT

IN

OUT

granen op basis van 25mg/kg Brodifacoum
speciale 3 granen formulering voor zwarte ratten
veelzijdige samenstelling, ideaal voor ratten en muizen

GESLOTEN CIRCUIT BIOCIDEN
Deze producten mogen enkel verkocht worden aan klanten die
op de website van de overheid geregistreerd zijn als gebruiker
van biociden uit het gesloten circuit. Deze producten worden
uitsluitend verkocht in België

TARWE EN HAVERVLOKKEN
TOURNIRAT 5 KG EN 10 KG
•
•
•
•

IN

Tournirat

OUT

graanmengeling op basis van 50 mg/kg Brodifacoum
nieuwe formulatie met zonnebloempitten
sterke rodenticide dat resistente muizen en ratten doodt
3 gram is reeds dodelijk

Rastop
RASTOP 5 KG EN 10 KG

IN

•
•

•

OUT
IN

OUT

graan en tarwemengeling op basis van 50 mg/kg
Difenacoum
zeer attractief rodenticide met een uitzonderlijke
aantrekkingskracht door de appelgeur en de vlokkensamenstelling
krokant en makkelijk te knabbelen

BROMATOX TOTAL 5 KG EN 10 KG
•
•
•
•
•

Bromatox total
IN

OUT

gepelde haver op basis van 50 mg/kg Bromadialone
gesuikerde korrel met appelgeur
te gebruiken in opslagplaatsen voor voedsel
voor ratten 100 gram elke 10 à 20 meter
voor muizen 20 gram elke 2 à 5 meter
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PRODUCT IN DE KIJKER - TOURNIRAT
TOURNIRAT
o Het lokaas bestaat uit havervlokken en zonnebloempitten en is
hierdoor zeer aantrekkelijk.
o Ideaal polyvalent middel tegen ratten en muizen.
o Tournirat is het sterkste lokaas op de markt.
o De actieve stof wordt zeer vlug opgenomen, wat een zeer snel
resultaat oplevert.
o De actieve stof brodifacoum zorgt voor een verbluffend resultaat,
zelfs na 1 opname.

GEBRUIK
•

•
•

Uitsluitend toegestaan voor gebruik in gesloten gebouwen, tegen
knaagdieren die hoofdzakelijk in gebouwen vertoeven en er hun
voedsel verzamelen.
Het gebruik in open hangars en buiten gebouwen is niet toegelaten.
Uitsluitend voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSWIJZEN EN DOSIS
•
•
•
•
•
•
•
•
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Plaats het lokmiddel waar tekenen van knaagdierenactiviteit is: oa
holen, vluchtroutes.
Zet voldoende lokaaspunten uit om het gehele geïnfesteerde gebied
te bedekken.
Controleer de lokazen voor de eerste keer na 3-4 dagen.
Vervang het lokmiddel dat door de knaagdieren is opgegeten of als
het bedorven is door water of vuil.
Verzamel de kadavers.
Dode knaagdieren moeten worden verbrand of begraven om
secundaire vergiftiging bij roofdieren te voorkomen.
Gebuik voor rattenplagen 20 tot 50 gram per lokaaspunt.
Voor muizenplagen 5 tot 15 gram per lokaaspunt.

RODENTICIDE IN PASTA
RAPPAT 5 KG
•
•
•
•
•
•

IN

pasta op basis van 50mg/kg Difenacoum
zakjes van 10 gram, vastleggen in een lokaasdoos
zeer aantrekkelijk, zelfs in aanwezigheid van andere
voedingsbronnen
voor ratten: 8 zakjes elke 10 à 20 meter
voor muizen: 1 zakje elke 3 meter
chocoladegeur

BROMAPOM 5 KG
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

IN

OUT

pasta op basis van 50 mg/kg Bromadialone
zakjes van 10 gram
mag gebruikt worden in opslagplaatsen van voedsel
voor ratten: 8 zakjes elke 10 à 20 meter
voor muizen: 1 zakje elke 3 meter
appelgeur

RICA PASTA 5 KG
•

OUT

IN

OUT

pasta op basis van 40 mg/kg Brodifacoum
specifieke vette, oliehoudende formulering
zeer sterk anticoaglans, één enkele opname kan volstaan
zakjes van 12 gram - anijsgeur
extra hoge concentratie

MURIN FACOUM PASTA 10 KG
•
•
•
•
•
•

IN

OUT

pasta op basis van 50mg/kg Brodifacoum
uiterst krachtig bloedstollingsremmend middel tegen
ratten en muizen
één enkele dosis kan dodelijk zijn
de dood treedt op enkele dagen na consumptie
gebruik bij ratten: 4 tot 8 zakjes van 12 gram elke 10 m
gebruik bij muizen: 1 of 2 zakjes
elke 3 tot 5 m
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RODENTICIDE IN BLOC
PRO BLOC 10 KG
IN

•
•
•
•
•

OUT

bloc met haak op basis van 50 mg/kg Difenacoum
ideaal voor gebruik in vochtige omstandigheden (vb riolen)
goed bestand tegen kortstondige onderdompeling in water
zeer aantrekkelijk voor bruine ratten door de aanwezigheid van
dierlijk vet
100 blokjes van 100 gram

SORKIL BLOC 100 GR 8 KG
•
•
•

IN

OUT

Bloc met haak op basis van 50mg/kg Difenacoum
Sorkil bloc is een waterafstond rodenticide aas dat de
smakelijkheid van verschillende soorten granen combineert.
Het wordt gebruikt voor de strijd tegen ratten en muizen in en
rond particuliere, openbare en agrarische gebouwen

RODENTICIDE IN SCHUIM EN GEL
RACUMIN FOAM 500 ML
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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•

OUT

contact schuim op basis van 40 mg/kg Coumatétralyl
spuitbus met pipet voor toepassing
gebruik het schuim aan de holen, maar vermijd dat het
volledige hol wordt afgesloten met het schuim
blijft aan hun pels hangen, wanneer ze hun vacht
schoonmaken nemen ze de actieve stof op
schuim blijft 12 dagen stabiel

TALON SOFT 300 ML
•

IN

IN

OUT

op bais van 50 mg/kg Brodifacoum
gebruiksklare pasta
zeer aantrekkelijk deegachtig, gearomatiseerd en olierijk
lokaas
toegelaten in en rond de gebouwen
pasta wegzetten in lokaasdozen
de meest krachtige actieve stof op de markt: single feed
waterafstotend, zeer goede houdbaarheid,
ook in vochtige omstandigheden
gebruiken met een siliconepistool

HOE GEBRUIKT U RACUMIN® FOAM
o Voor de beste resultaten gebruikt u Racumin® Foam bij
kamertemperatuur.
o Schud de spuitbus zeer goed totdat de schudkogel duidelijk
hoorbaar wordt.
o Verwijder de veiligheidsdop en bewaar deze op een veilige plaats.
o Bevestig de spuitspriet.
o Niet aanbrengen op oppervlakken waar vlekken kunnen ontstaan;
doe zo nodig eerst een vlektest en veeg overmatig schuim weg met
een droog papieren handdoekje.
o Druk op de knop om het schuim op te spuiten.
o Breng het schuim aan in bekende looppaden, doorgangen,
holingangen en gaten in muren.
o Zorg dat de knaagdieren de holingang nog kunnen gebruiken door
deze duidelijk zichtbaar te houden en niet volledig met het schuim
af te sluiten.
o Racumin® Foam wordt voor een holingang aangebracht.
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LOKAASDOZEN EN RATTENBAKKEN
LOKAASDOOS IN KARTON
25 ex per doos

RATTENBAK ZWART BORA
•
•
•
•

in stevige polypropyleen
2 verwijderbare voedselbakjes
fixatiesysteem voor blokken
32,5 x 25 x 16 (lxbxh)

BULLET BOX ZWART
•
•
•
•
•
•

dubbele inloop
schokvast met afsluitbaar deksel
geschikt voor plaatsing van één rattenklem
compleet met compartiment voor graanlokaas
muurbevestigingsbeugel beschikbaar
wordt geleverd met sleutel

MUIZENDOOS ROTECH
•
•
•
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kunststof doos voor muizenlokaas
door zijn aangepaste vorm kan deze ook in een
hoek geplaatst worden
kan door middel van een sleutel geopend worden

OVERIGE
RATTENVALLEN IN INOX
Rattenvallen uit kunststof en inox

RATTENVALLEN IN GALVA
Rattenvallen uit kunststof en galva

MUIZENVALLEN

BOKAAL GLAS 380 ML
Deze bokaal kan in het plafond
aangebracht worden in het kader van rattenbestrijding.
Vul deze met graantjes, wat de ratten in de isolatie gaat
aantrekken en de opname bevordert.

LIJMPLATEN VOOR MUIZEN 10 STUKS
•
•
•

Grote kleefkracht en kan meermaals gebruikt worden
Vangt tot 18 muizen per keer
Gemakkelijk open en dicht te plooien

RATTENVANGKOOI
•
•

metalen kooi in galva om ratten te vangen
Afmeting: 400x120x120
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Tijdens de bestrijding van de ratten en muizen neem je uw voorzorgen. Deze
kleine dieren laten urine en uitwerpselen achter op het spoor waar ze lopen.
Deze bevatten bacteriën, dus het is uiterst aangeraden om handschoenen aan
te trekken bij rattenbestrijding. Nadien handen wassen en ontsmetten.
Hieronder vindt u een overzicht van onze ontsmettingen

ONTSMETTINGEN
HANDCLEANER ECO
•
•
•

Handzeep voor een goeie handhygiëne.
Ideaal voor dagelijks gebruik.
Zacht en aangenaam parfum

KENOSEPT GEL
•
•

Ontsmettende alcoholische geloplossing.
Kenosept-G is een desinfecterende en
verzachtende handgel.

KENOSEPT L
•
•
•
•

•

Doeltreffende microbiocide werking
Chlorhexidine verzekert een langdurige werking
heeft een zeer breed werkingsspectrum: bactericide
fungicide, virucide
wordt goed verdragen door de huid, ook bij veelvuldig
gebruik, door de aanwezigheid van specifieke
huidbeschermende bestanddelen
bevat geen toegevoegd parfum

KENOSEPT
•
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Kenosept heeft een bactericide, mycobactericide,
gistdodende en virucide werking.

Acties geldig van 28/09/2020 tem 31/01/2021

ACTIE 1
4 x verpakkingen

Bij aankoop van
Rodilon bloc, trio of weattech
GRATIS 1 Racumin foam

ACTIE 2
Bij aankoop van

30 kg rodenticiden

Bij aankoop van

50 kg rodenticiden

2 bullet lokaasdozen gratis

1 overal gratis (keuze 			

Bij aankoop van

)

100 kg rodenticiden

1 paar laarzen dunlop purofort met
stalen top gratis
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