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EN RATICOL rats and mice glue is unique since, 
besides remaining sticky for long time, it doesn’t 
dry up and is weather proof (water and humidity). 
RATICOL rats and mice glue is safe provided that         
it is used appropriately and following the 
below-mentioned instructions. If you get dirty with 
it, wipe it off with vegetable oil or suitable solvent 
(in case animals get dirty with it, use vegetable oil 
only). Do not place the trap where there is a 
possibility of birds or non-target animals coming in 
contact with it.

USE INSTRUCTIONS 
1. Squeeze the tube and spread the glue in a zigzag 

pattern all over a board made of wood or carton. 
Wait around 30 minutes until the glue has 
completely spread over the entire surface;

2. In order to increase the attractiveness of the trap, 
place in the middle of it a food bait (cheese, 
biscuits, etc.). Place the trap along walls, hiding 
it behind objects, like a piece of furniture or a 
drawer;

3. Dispose of the trap according to local regulations.

Net weight: 135 g.

 FR   La colle pour rongeurs RATICOL ne sèche pas 
et est résistante aux intempéries (eau et humidité) 
en plus d’être extrêmement adhésive pendant 
longtemps. La colle RATICOL garantit un résultat 
efficace si les instructions d’emploi mentionnées 
ci-après sont respectées. 
Toute salissure peut être facilement éliminée avec 
de l’huile végétale ou un solvant approprié (en cas 
de contact avec des animaux, utiliser uniquement 
de l’huile végétale). Ne pas placer le ‘piège’ dans 
des endroits ou des animaux non cibles ou des 
oiseaux peuvent entrer en contact avec celui-ci.

MODE D’EMPLOI 
1. Presser le tube et faire sortir la colle en zigzag sur        

un support rigide en bois ou en carton. Attendre 
environ 30 minutes jusqu’à ce que la colle soit 
répartie sur toute la surface.

2. Afin d’augmenter l’attractivité des pièges 
confectionnées, disposer au centre du piège un 
appât de type alimentaire (fromage, biscuit, ..). 
Placer le piège dans les endroits fréquentés par les 
rongeurs : le long des murs et le cacher derrière des 
objets (meuble, tiroir, ..). 

3. Eliminer le ‘piège’ conformément à la règlementation 
     en vigueur.                                                 Poids net: 135 g

(FR)                          ATTENTION 
Mentions de danger :  H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Conseils de prudence: P101 En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de 
portée des enfants. P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre   
source d’inflammation. Ne pas fumer. P280 Porter des gants de 
protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P501 
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 
locale.

(EN)                       WARNING
Hazard statements: H226 Flammable liquid and vapour.

Precautionary statements: P101 If medical advice is 
needed, have product container or label at hand. P102 
Keep out of reach of children. P210 Keep away from 
heat, hot surfaces, sparks, open flames and other 
ignition sources. No smoking. P280 Wear protective 
gloves/eye protection/face protection. P501 Dispose        
of contents/container according to local regulations.

(EL)                       ΠΡΟΣΟΧΉΠΡΟΣΟΧΉ
Δηλώσεις επικινδυνότητας: H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 

Δηλώσεις προφύλαξης: P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να 
έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 

Μακριά από παιδιά. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές 
επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P280 Να φοράτε 

προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/πρόσωπο. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη 

σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
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EL  Η κόλλα RATICOL για αρουραίους και ποντικούς είναι μοναδική 
γιατί, εκτός του ότι διατηρεί την κολλητικότητά της για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, δεν στεγνώνει και είναι ανθεκτική στο νερό και στην 
υγρασία. Η κόλλα RATICOL για αρουραίους και ποντικούς είναι ασφαλής 
όταν χρησιμοποιείται καταλλήλως και σύμφωνα με τις ακόλουθες 
οδηγίες. 
Εάν λερωθείτε με την κόλλα, σκουπίστε με φυτικό λάδι ή κατάλληλο 
διαλύτη (εάν λερωθούν τα ζώα με την κόλλα, χρησιμοποιείστε μόνο 
φυτικό λάδι). Μην τοποθετείτε την παγίδα με την κόλλα όπου υπάρχει 
πιθανότητα επαφής με πτηνά ή με μη στοχευόμενα ζώα. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Πιέστε το σωληνάριο και απλώστε την κόλλα σε γραμμές ζιγκ-ζαγκ 

πάνω στην επιφάνεια ενός κομματιού ξύλινου ή χάρτινου. 
Περιμένετε περίπου 30 λεπτά μέχρι να απλωθεί η κόλλα σε ολόκληρη 
την επιφάνεια.

2. Για να αυξήσουμε την ελκυστικότητα της παγίδας, τοποθετείστε στο 
μέσο της ένα δόλωμα τροφής (τυρί, μπισκότο, κλπ.). Τοποθετείστε 
την παγίδα κατά μήκος των τοίχων, κρυμμένη πίσω από αντικείμενα, 
όπως κάποιο έπιπλο ή ένα συρτάρι.

3. Απορρίψτε την παγίδα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Καθαρό βάρος: 135g

COLLE À RATS ET SOURIS
RATS AND MICE GLUE
ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΟΥΣ

Délai de péremption: le produit se conserve 5 ans à compter de sa date de fabrication imprimée sur le tube. / Expiry date: 5 years from manufacturing date printed on the tube. / Ημερομηνία λήξης: 
5 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής που αναγράφεται στο σωληνάριο.


