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Storm® obsahuje flokumafen

Používejte biocidní přípravky bezpečně.

Před použitím si vždy přečtěte údaje 
na obalu a připojené informace o přípravku.

Respektujte varovné symboly 
a věty uvedené v označení.



Hlavní výhody ve srovnání s antikoagulantními 
rodenticidními nástrahami s 50 ppm účinné látky

  Není klasifikován jako „může poškodit plod v těle matky“ (Repro. 1B, H360D)

  Není klasifikován jako „Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 
expozici. (STOT RE 2, H373).

Navíc, na rozdíl od ostatních antikoagulantních rodenticidů druhé generace s obsahem účinné látky 
nižším než 30 ppm, není klasifikován jako STOT RE 2, H373.

Inovativní nástraha ve formě bloků má lepší environmentální profil ve srovnání s antikoagulanty 
druhé generace (single feed) s obsahem účinné látky vyšším než 30 ppm. 

Patentovaná formulace obsahuje inovativní pojidlo BASF s vynikajícími vlastnostmi.

Vysoce účinné nástrahy v boji proti škodlivým hlodavcům. Storm® Ultra je dostupný 
ve dvou velikostech nástrahových bloků Storm® Ultra (5 g) a Storm® Ultra Secure (25 g).

Zlepšená chutnost, spolehlivá účinnost 
a zaručená stabilita i v extrémních podmínkách

Zemědělské i městské lokality nabízejí dostatek potravy, vody i možných úkrytů pro hlodavce. 
Tito migrují, velmi rychle se rozmnožují a stávají se vážným zdravotním rizikem pro lidi 
i hospodářská zvířata. Storm® Ultra nabízí účinnou kontrolu škodlivých hlodavců. Je pro ně 
více než dvakrát chutnější než jiné nástrahové bloky na bázi antikoagulantů.

Je velmi stabilní i za vysokých teplot a vysoké vlhkosti prostředí, je tedy velmi účinný 
i za extrémních klimatických podmínek v zemědělském i městském prostředí. 
Nástrahy „single feed“ jsou ideální pro hubení krys, potkanů a myší i na místech, 
která nabízejí dostatek konkurenčních zdrojů potravy.

Co je nové

  Nová, pro hlodavce vysoce atraktivní formulace, minimálně dvakrát lákavější 
než jiné nástrahy ve formě bloků

  Zlepšený toxikologický profil pro člověka díky snížení obsahu účinné látky flokumafenu 
z 50 ppm na 25 ppm

  Stejně „single feed“ jako předchozí formulace přípravku Storm® 50 ppm

  Fyzikální vlastnosti a stabilita lepší než srovnatelné rodenticidy na trhu


