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Tectonik pour-on 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling  Bevat per 1000 ml 36 gram permethrin 

 

Eigenschappen Tectonik pour-on is uitsluitend te gebruiken als middel ter bestrijding van vliegen op runderen. 
 
Doeldier Rund 
  
Indicaties Ter bestrijding van vliegen in de periode april tot en met oktober. 
  
Toediening/dosering Uitwendig, 10 ml per 100 kg lichaamsgewicht met een maximum van 25 ml per rund.  

Lichaamsgewicht Dosering 

0–100 kg 10 ml (1 ml per 10 kg) 

100–200 kg 10–20 ml (1 ml per 10 kg) 

200-250 kg 20-25 ml (1 ml per 10 kg) 

> 250 kg Maximaal 25 ml  

 De totale dosis op de ruglijn aanbrengen, van de nek tot de basis van de staart met behulp van het 
doseercompartiment van de fles of met behulp van de bijbehorende handspuit (2,5 liter). Ongeveer 
een vierde deel van de dosis op de nek aanbrengen. Behandeling herhalen na 7 weken. Alle dieren in 
een koppel tegelijk behandelen. 

  
Voorzorgen In het kader van resistentiemanagement verdient het aanbeveling om niet meer dan 5 behandelingen 

per jaar toe te passen en mag de geadviseerde dosering niet verlaagd worden. Wissel het gebruik van 
permethrin af met middelen die zijn gebaseerd op werkzame stoffen uit een andere chemische groep, 
zoals organofosfaten. Buiten het bereik van kinderen bewaren. 

 
Waarschuwingen   Bij het aanbrengen handschoenen dragen en na het aanbrengen de handen wassen. (Aanraking met 

de huid vermijden. Het middel kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid). Niet eten, 
drinken of roken tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 
Aanraking met de ogen vermijden. In geval van oogcontact, onmiddellijk uitspoelen met veel water en 
raadpleeg een arts. Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. De verpakking en product afvoeren als chemisch afval. 
Ontvlambaar 

 
Wachttijdadvies  Vlees: 3 dagen 

Melk: 0 dagen 
  

Bewaarcondities/ Houdbaarheid Bewaren in de originele verpakking. Houdbaar tot: zie stempel op verpakking 
 
Verpakking Flacon à 1000 ml en 2500 ml 
 
Registratienummer 14067N 
 
Kanalisatie Vrij  
 
Artikelnummer 90.020.10 Tectonik pour-on 1 liter 

 90.020.12 Tectonik pour-on 2,5 liter 
 90.020.13 Tectonik pour-on applicator 30 ml 

 
EAN code 8714076005907 Tectonik pour-on 1 liter 

8714076006263 Tectonik pour-on 2,5 liter 
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