
 

Muridax AK Pasta & Muridax AK Box 

Bekämpningsmedel mot möss 

BEKÄMPNINGSMEDEL KLASS 3  
Regnr: 5156  
Läs etiketten! 

 

Har du ytterligare frågor – kontakta ditt Anticimex-kontor-eller besök vår hemsida: www.anticimex.se 
 

ANTICIMEX AB, BOX 47025, 10074 STOCKHOLM 

 
Muridax AK mot möss inomhus 

 
Innehåll: Alfakloralos 4 % 
Användningsområde: För bekämpning av möss inomhus.  All annan användning är otillåten. 
 
Muridax AK pasta och box är ett registrerat bekämpningsmedel avsett för bekämpning av möss inomhus. 
Produkterna får användas av privatpersoner. 
 
Förpackningen innehåller 8st svarta beteskuddar a 10gram. Beteskuddarna innehåller ämnen som attraktiva för 
möss samt ett ämne som fungerar som sömnmedel för möss.  
 
 
Säkerhet 

 Läs alltid etiketten innan användning och följ instruktionerna. 
 Produkten är endast godkänd för användning mot möss inomhus. 
 Använd inte produkten där livsmedel, matredskap eller ytor för bearbetning av mat kan komma i kontakt 

med eller förorenas av produkten. 
 Betet måste placeras i åverkanssäkra betesstationer så att barn och husdjur inte har möjlighet att komma åt 

betet. 
 Användning av handskar rekommenderas för skydd av händerna 
 Tvätta händerna med tvål och vatten efter att du hanterat produkten. 
 Vid förtäring, kontakta genast läkare /veterinär och visa etiketten till förpackningen. 
 Behandlingen är symptomatisk. Det finns inget särskilt motgift. 
 Säkerhetsdatablad för produkten finns på anticimex.se/dokument/gnagare. 

 
 
Användning 

 Beteskuddarna i förpackningen ska inte öppnas. 
 Beteskuddarna ska placeras i åverkanssäkra betesstationer utom räckhåll för barn och husdjur. 
 Placera ut 10-20g bete (1-2 beteskuddar) per betesstation. 
 Placera betesstationerna på 3-5 meters avstånd från varandra där du sett möss eller spår av möss. 
 Kontrollera regelbundet, ca en gång per dygn, att det finns bete kvar i betasstationen och fyll på om det har 

tagit slut. 
 Om du påträffar döda möss ska dessa samlas in och kastas i soporna. 

 
 
Avfall 
Överblivet bete är farligt avfall och ska lämnas in på miljöstationen.  
 
 
 
 
 
 
 
Tips om hur du kan skydda ditt hus mot gnagare samt information om möss hittar du på vår hemsida anticimex .se 

http://www.anticimex.se/

