
AGRO Logic
Menensesteenweg 305A
8940 Wervik
T: 056 23 67 41
info@agrologic.be
www.agrologic.be

HANDLEIDING

Handleiding - Racumin Foam - © 2017

• Toegelaten tegen ratten en 
muizen

• Betrouwbaar: wordt 
opgenomen bij reiniging van 
de vacht

• Lange werking: 
schuimformulering gedurende 
12 dagen

HOE GEBRUIKT U RACUMIN FOAM

1. Voor de beste resultaten gebruikt u Racumin® Foam 
bij kamertemperatuur.

2. Schud de spuitbus zeer goed totdat de schudkogel 
duidelijk hoorbaar wordt.

3. Verwijder de veiligheidsdop en bewaar deze op een 
veilige plaats.

4. Bevestig de spuitspriet

5. Niet aanbrengen op oppervlakken waar vlekken 
kunnen ontstaan ; doe zo nodig eerst een vlektest en 
veeg overmatig schuim weg met een droog papieren 
handdoekje.

6. Druk op de knop om het schuim op te spuiten.

7. Breng het schuim aan in bekende looppaden, 
doorgangen, holingangen en gaten in muren.

8. Zorg dat de knaagdieren de holingang nog kunnen 
gebruiken door deze duidelijk zichtbaar te houden en 
niet volledig met het schuim af te sluiten.

9. Creëer op looppaden met het schuim een obstakel 
waar het knaagdier overheen moet. Dat zorgt ervoor 
dat er wat schuim aan de onderkant van zijn lijf 
blijft zitten. Het obstakel moet niet te hoog zijn, het 
knaagdier moet er overheen kunnen kijken; anders 
zal het zich omdraaien en een andere route nemen.

10. Houd minimaal een afstand van 2 meter aan 
van opslagplaatsen voor voedsel, diervoeder en 
oppervlakken waar voedsel wordt bereid.

11. Breng alleen aan op plaatsen die ontoegankelijk zijn 
voor kinderen en dieren.

12. Als u het product boven uw hoofd aanbrengt, zorg er 
dan voor dat u de spuitbus rechtop houdt.

13. Doe de veiligheidsdop er terug op als u klaar bent 
met het aanbrengen van Racumin® Foam.

14. Het aangebrachte schuim blijft meestal 7-12 dagen 
stabiel, afhankelijk van aanraking en temperatuur/
vochtigheid.

Racumin 
Foam



AGRO Logic
Menensesteenweg 305A
8940 Wervik
T: 056 23 67 41
info@agrologic.be
www.agrologic.be

HANDLEIDING

Handleiding - Racumin Foam - © 2017

15. Racumin® Foam wordt door het knaagdier opgegeten als het zichzelf verzorgt.

16. Gebruik samen met een traditioneel lokaas voor de beste resultaten.

TE GEBRUIKEN HOEVEELHEDEN

Voor de bestrijding van ratten
20g – 30g schuim / holingang of doorgang

Voor de bestrijding van muizen
4g – 30g / holingang of  doorgang

Deze hoeveelheid kan worden aangebracht in één applicatie of een aantal 
kleinere applicaties langs het looppad.

Bij de start van de behandeling moeten de behandelde plaatsen, indien moge-
lijk, om de 2-3 dagen gecontroleerd worden. Zeker na dag 5 is een controle 
noodzakelijk. Nadien dienen de controles wekelijks te worden uitgevoerd.

WAAR GEBRUIKT U RACUMIN® FOAM?

- In afgesloten ruimten: landbouwgebouwen, woonwijken, winkels, 
voedselfabrieken, openbare gelegenheden, stedelijke en industriële 
bebouwing

- Looppaden, doorgangen
- Toegangspunten / holen
- Verlaagde plafonds
- Doorgangen in de muur: waterleidingen, elektrische kabels
- In vertrekken met een hoge luchtvochtigheid 

(waar gebruiksklaar lokaas kort stabiel blijft)
- In locaties waar voldoende alternatieve voedselbronnen 

zijn waardoor de opname van lokazen 
zeer laag is geweest

- Spouwmuren
- Als er sprake is van neofobie (angst voor nieuw voedsel)
- Kabelbuizen
- Plaatsen waar traditionele lokazen niet 

gebruikt kunnen worden

- In locaties waar voldoende alternatieve voedselbronnen 

- Als er sprake is van neofobie (angst voor nieuw voedsel)
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