
Tectonik pour-on  
 
INSECTICIDE POUR-ON 
OPLOSSING VOOR UITWENDIG GEBRUIK 
 
■  SAMENSTELLING 
Permethrine     ..........................................................................  3.6 g 
Excipiens         .......................................................................... ad 100 ml 
 

■  GEBRUIK 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het bestrijden 
van vliegen op runderen en het bestrijden van Culicoides (knutten) bij runderen.  
 
■  GEBRUIKSAANWIJZING 
Uitwendige lokale aanwending. De totale dosis op de ruglijn aanbrengen, van de nek tot de basis van de staart. 
Ongeveer een vierde van de dosis steeds op de nek aanbrengen.  
Alle dieren van een koppel tegelijk behandelen. 
 
■  DOSERING 
10 ml per 100 kg lichaamsgewicht met een maximum van 25 ml per rund.  
Behandeling herhalen na 7-11 weken. 

 

Gewicht: Dosering Tectonik pour-on: 

0 – 100 kg 1 – 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 per rund 
 
■  GEADVISEERDE WACHTTERMIJN 
Vlees: 3 dagen 
Melk: geen 
 
■  VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 

• De oplossing in de oorspronkelijke verpakking bewaren, buiten het bereik en zicht van kinderen. 
• 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. 
• In geval het product wordt ingeslikt, raadpleeg onmiddellijk een arts en toon hem de verpakking of het etiket. 
• Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 

effecten veroorzaken. Niet toepassen in de nabijheid van oppervlaktewater, maar bijvoorbeeld binnen in stallen. 
• Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidsgegevenskaart. 
• Deze stof en de verpakking als chemisch afval afvoeren. 
• Irriterende en ontvlambare stof.  

 
 
Fabrikant: 
VIRBAC S.A. - 06516 Carros (France)  
 
Voor meer informatie: 
VIRBAC Nederland B.V. - Postbus 313, 3770 AH Barneveld – 0342-427127 – info@virbac.nl – www.virbac.nl 


