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Handleiding   |   PestiNext Anti muizen & ratten spray 
 

PestiNext Anti Muizen en Ratten spray is gemaakt van 100% 

natuurlijke en biologische stoffen. Het bevat geen chemicaliën of 

rodenticiden, is niet giftig en is zeer veilig voor mens en dier, en 

geschikt voor binnenruimtes.  

 

Muizen en ratten kunnen snel worden weggejaagd bij gebruik van 

dit afweermiddel, met een werkingsduur van maximaal 1-3 

maanden. Het is handig in gebruik, veilig, niet giftig en heeft een 

snelle werking. Het is de beste vervanging voor rodenticiden en 

plakstrippen/kleefplaten. 

 

Als je muizen of ratten wilt vangen, gebruik dan PestiNext Anti 

Muizen en Ratten spray. Het product tast het zenuwstelsel van deze plaagdieren aan waardoor ze 

gemakkelijker te vangen zijn met klapvallen. Zonder gebruik van PestiNext Anti Muizen en Ratten 

spray kunnen slimme muizen en ratten de klapvallen gemakkelijker mijden. 

 

Principes 

 

Door gebruik van PestiNext Anti Muizen en Ratten spray wordt de smaak, reuk en het zenuwstelsel 

van muizen en ratten beïnvloed en verstoord. Ze voelen zich erg ongemakkelijk, angstig en vluchten 

al snel weg van het behandelde gebied. Zolang PestiNext Anti Muizen en Ratten spray actief is zullen 

ze niet terug keren. 

 

Functies 

 

• Geheel natuurlijk, zonder gifstoffen en pesticiden. 

• Gebruik met andere producten om muizen vangen voor een beter effect. 

• Lange werkingsduur. 

• Gebruiksvriendelijk. Reiniging na het spuiten niet nodig. 

• Diervriendelijk afweerm 

 

Geur 

 

Lichte plantengeur 

 

Ingrediënten 

 

Plantenextract, civeton, menthol, castorolie, kaneelolie, hulstolie, hulpstof, zuiver water 
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Toepassingsmethoden 
 

Schud de fles goed voor gebruik, draai de markering boven de sproeier op de fles naar SPRAY of 

STREAM. Drie gebieden moeten worden behandeld: 

 

• Behandel de ingangen van gebouwen waar muizen of ratten binnen kunnen komen, zoals 

vensterbanken, leidingen en deuren. 

• Behandel gebieden waar muizen- of ratten uitwerpselen worden aangetroffen: hoeken van 

kamers, muurhoeken, boven het plafond, spleten onder deuren, muizennesten, rattennesten 

en op dingen waar muizen of ratten gewoonlijk op knagen (zoals stroomkabels, data kabels 

of snoeren, etc.). 

• Sproei 1-2 keer per meter langs de route waar de muizen of ratten binnendringen. Als er de 

volgende dag nog sporen van muizen of ratten zijn, herhaal dan de behandeling gedurende 

drie opeenvolgende dagen en deze plaagdieren zullen na deze drie dagen niet meer 

terugkomen, zolang PestiNext Anti Muizen en Ratten spray actief is.  

 

Na het binnen aanbrengen van PestiNext Anti Muizen en Ratten spray, de deuren en ramen niet 

sluiten, maar de muizen of ratten de kans geven om te vluchten. Zodra de muizen en ratten zijn 

beïnvloed door de geur van PestiNext Anti Muizen en Ratten spray, zullen ze ongeduldig en suf zijn, 

en het aas opeten dat ze anders zouden weigeren.  

 

Het product kan ook worden gebruikt in combinatie met muizenvallen of rattenvallen om een sneller 

effect te bereiken. 

 

Als het maar één of twee muizen of ratten betreft, spuit dan het afweermiddel op het voedsel zoals 

maïs en pinda's en meng goed. Strooi dit vervolgens langs de route waar de muizen binnendringen 

om ze aan te zetten tot eten. 

 

Voor in de auto: 

 

• De fles schudden voor gebruik. 

• Besproei kabels en muizennesten onder de motorkap met 20~30 ml (20~30 keer spuiten). 

• Als er de volgende dag na het sproeien nog steeds sporen van muizen of ratten zijn, herhaal 

dan de behandeling gedurende drie opeenvolgende dagen en deze knaagdieren zullen niet 

terugkeren. 

• De werkingsduur van het product is 1 tot 3 maanden. 

• Het wordt aanbevolen om de behandeling 4 tot 6 keer per jaar te herhalen, afhankelijk van 

de populatiedichtheid van muizen of ratten in de omgeving, om te voorkomen dat volgende 

generaties muizen nieuwe schade aanrichten. 
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Gebruiksplaatsen 
 

Appartementen en huizen, winkels, hotels, restaurants, bars, voedselverwerkingsfabrieken, kantoren, 

ziekenhuizen, magazijnen, automotoren, varkensstallen, kippenboerderijen, enz. 

 

Dosering 
 

• Gebruik binnen: Het wordt aanbevolen om de gebieden waar de muizen verschijnen of zich 

verstoppen, 5 ml per vierkante meter te besproeien. 

• Het wordt aanbevolen om blootliggende computerdatakabels en elektrische kabels 

gelijkmatig te sproeien. 

• Besproei uw auto met 30 ml. (Geen muizen gedurende 3 maanden) 

 

Opmerking: Als opnieuw uitwerpselen of sporen van muizen worden gevonden, herhaal dan de 

behandeling op de tweede dag.  

 

Let op 
 

• Voor het afweren van de muizen of ratten die je huis binnendringen, verwijder eerst de 

uitwerpselen en sproei vervolgens het afweermiddel. Sproei het afweermiddel in magazijnen, 

restaurants, kantoren, winkels en cafés na werktijd. Muizen en ratten in restaurants, 

magazijnen, kantoorgebouwen en winkels verplaatsen zich snel. Het wordt aanbevolen om 2 

tot 3 keer per maand te spuiten. 

• Drijf de muizen en ratten weg in meterkasten en bij elektrische aansluitingen, spuit de 

oplossing niet op het stroompaneel en de terminal. Het wordt aanbevolen om één keer per 

maand te sproeien om muizen te voorkomen. 

• Zorg ervoor dat je na het sproeien een uitgang openlaat zodat de plaagdieren kunnen 

ontsnappen. 

• Lees het productlabel zorgvuldig voor gebruik, volg de instructies en bewaar het buiten het 

bereik van kinderen en huisdieren. 

  

Bewaartermijn: 2 jaar  

 

Verpakking: 200 ml/fles 25 flessen/doos  
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FAQ 
 

Is dit product giftig? 

Nee, dit product is niet giftig, maar niet eetbaar. 

 

Is het schadelijk voor huisdieren? 

Nee, dit product is niet schadelijk voor huisdieren. 

 

Kan het worden gebruikt op automotoren? Bevat het alcohol? 

Ja, het kan op motoren worden gebruikt. Het bevat geen alcohol. 

 

Wat zorgt voor het 1 tot 3 maanden durende afstotende effect? 

 

1. Ons muizenafweermiddel maakt gebruik van microcapsule-technologie met langzame afgifte. 

Microcapsules verwijzen naar een microcontainer met een polymere of anorganische wand 

waarin het actieve ingrediënt van het muizenafweermiddel is ingekapseld.  

 

Microcapsule-granulatietechnologie is een techniek waarbij een vaste stof, vloeistof of gas 

wordt ingebed en verzegeld in een microcapsule om een product van vaste deeltjes te 

vormen. De microcapsules geven gedurende meerdere maanden onder geschikte 

omstandigheden langzaam af. 

 

2. Bij gebruik van PestiNext Anti Muizen en Ratten spray wordt de smaak, reuk en het 

zenuwstelsel van muizen en ratten aangetast en beïnvloed. De knaagdieren voelen zich erg 

ongemakkelijk, angstig en vluchten weg van de behandelde plaats. De muizen zullen niet 

terugkeren zolang PestiNext Anti Muizen en Ratten spray actief is.  

 


