
Hoe gebruikt u  Racumin® Foam

Te gebruiken hoeveelheden

Voor ratten:
Breng 20 tot 30 gram schuim aan (schuim ter grootte van een 
halve baksteen). (Houd de spuitbusknop ongeveer 4 seconden 
ingedrukt)

Voor muizen:

Breng 4 gram (schuim ter grootte van een tennisbal) tot 
30 gram (schuim ter grootte van een halve baksteen) aan.  
(Houd de spuitbusknop  ongeveer 2 seconden ingedrukt)

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

Racumin® Foam wordt voor een holingang 
aangebracht. 

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.

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

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

Ontoegankelijk gat in de muur.

1. Hoeveel applicaties zitten er in 1 spuitbus?
 Het schuimvolume in 1 spuitbus is 12 liter
(500 gram). Dat moet voldoende zijn voor ongeveer
125 applicaties voor muizen en 25 applicaties voor
ratten per spuitbus.

2.  Wat is het verschil tussen dit product en een
contactgel?
 Schuim is lichter en kan boven uw hoofd worden
aangebracht. Omdat schuim bij applicatie uitzet,
hoeft het niet met een pistool aangebracht te
worden.

3.  Wat is het werkzame bestanddeel van het
product?
 Racumin® Foam is de eerste generatie van
een anticoagulerend middel met het werkzame
bestanddeel coumatetralyl.

4.  Is het product voor gebruik binnenshuis en
buitenshuis?
 Het product is alleen goedgekeurd voor gebruik
binnenshuis.

5.  Is het product alleen bestemd voor professioneel
gebruik?
 Racumin® Foam is alleen goedgekeurd voor
professioneel gebruik.

6.   Kan het product plekken of vlekken achterlaten?
 Het product kan op bepaalde oppervlakken mogelijk
blauwe plekken achterlaten en mag niet op gevoelige
oppervlakken worden toegepast. Aanbevolen wordt
eerst een vlektest te doen op een onopvallende
plaats. Overmatig schuim moet worden weggeveegd
met droge wegwerpdoekjes die volgens de lokale
vereisten kunnen worden afgevoerd.

7. Mag het product ergens niet worden
aangebracht?

  Buitenshuis - het product dient alleen binnenshuis  
te worden gebruikt

  Plaatsen waar vlekken een probleem kunnen zijn

  Schakelkasten, onbeschermde kabels en overal waar  
u geen water zou aanbrengen

  Op minder dan 2 meter afstand van voedsel en 
diervoeder

  Plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen en dieren. 

8. Is het product brandbaar?
 Omdat het product een aerosol is, is het net als
andere aerosols zeer brandbaar en het moet op
dezelfde manier worden behandeld. Bij aanbrengen
mag NIET WORDEN GEROOKT en het product mag
niet in open vuur worden gespoten.

 9. Kan het product met lokazen worden gemengd?
 Nee. Racumin® Foam moet worden gebruikt als
aanvulling op uw regulier rodenticide lokaas.

10.  Hoelang duurt het voordat de letale werking
intreedt?
 Net als met alle andere anticoagulerende middelen
treedt de letale werking 4-6 dagen na consumptie op.

11.  Blijft het product na aanbrengen zacht of droogt
het uit?
 Racumin® Foam is een unieke schuimformulering
die tot 12 dagen na applicatie zacht blijft. Daarna
breekt het af tot een poederachtige consistentie.
In een warme of vochtige omgeving droogt het
schuim sneller uit.

12.  Als het aerosol nog niet is opgebruikt, hoelang
blijft de resterende inhoud dan effectief en
bruikbaar?
 De houdbaarheid van het product is 2 jaar. Zelfs
indien een gedeelte van het product al gebruikt is,
blijft de houdbaarheid onveranderd. Zorg er vóór
een nieuwe applicatie voor dat het product op
kamertemperatuur is en schud de spuitbus dan zeer
goed tot de schudkogel duidelijk hoorbaar wordt.
Racumin® Foam is dan klaar voor gebruik.

13.   Is Racumin® Foam waterbestendig?
Nee

14. Bevat het Bitrex?
  Ja

15.   Geven eventuele residuen risico op 
contaminatie?
 Residuen geven altijd risico op contaminatie. 
Honden en katten moeten van de behandelde 
plaats worden weggehouden en eventuele 
residuen moeten worden opgeruimd met droge 
wegwerpdoekjes en dan worden afgevoerd volgens 
de lokale voorschriften. 

16.  Is het nodig om de  spuitspriet schoon te maken?
Nee.

Enkele van uw vragen beantwoord

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 mogelijk, 
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

Racumin® Foam is een innovatief rodenticide voor gebruik tegen ratten en muizen. 
De unieke schuimformulering zorgt er voor dat het product aan de vacht kleeft. 
Hierdoor wordt het door het knaagdier opgenomen wanneer het zijn vacht reinigt.

IPM-benadering

Racumin® Foam moet worden gebruikt als onderdeel van een IPM-benadering.
Het moet samen met de normaliter gebruikte lokazen worden toegepast.

Racumin® Foam is de perfecte aanvulling op het assortiment van Rodilon® 
en Super Caïd®

Bij gebruik als onderdeel van een IPM-benadering samen met Rodilon®  
of Super Caïd®, kan Racumin Foam® knaagdierinfestaties snel bestrijden.

Effectieve en succesvolle bestrijding

Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Racumin® Foam bevat 0,4% coumatetralyl. Racumin® is een geregistreerd handelsmerk van Bayer. 
Toelatingsnummer: BE2014-0020

Bayer Cropscience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen)

www.pestcontrol-expert.com

EFFICIËNTE  
KNAAGDIERBESTRIJDING 

Benjamin Lebrun
0485/62.39.42
benjamin.lebrun@bayer.com

• Toegelaten tegen ratten en muizen

•  Betrouwbaar: wordt opgenomen
bij reiniging van de vacht

•  Lange werking: schuimformulering
gedurende 12 dagen

Voor meer informatie bezoek onze website www.pestcontrol-expert.com

KLEEFT AAN 
DE VACHT
inname bij 
reiniging


