
Ratrom 

COMPOSIÇÃO: 
Brodifacume

Substâncias inertes

Raticida em bloco

Unidade de venda: 8 kg em bloco de 20gr. 

CARACTERÍSTICAS:CARACTERÍSTICAS:
Isco com elevado grau de apetência. 

Bloco parafinado especialmente indicado para 

locais onde existe elevado teor de humidade, 

pois o ser parafinado permite uma maior 

durabilidade do bloco. 

Bloco perfurado para fixação ou suspensão, o 

que preenche os requisitos do aplicador 

profissional. 

Combate o rato doméstico, a ratazana dos 

esgotos, a ratazana preta e os ratos do 

campo, mesmo que tenham desenvolvido 

resistência a outros anticoagulantes. 

O roedor para morrer não necessita de ingerir 

várias vezes o produto, pois este é de dose 

única, o que faz com que os roedores não 

adquiram desconfiança ao isco. 

Para garantir a segurança do produto, 

apresenta na sua composição 

MODO DE APLICAÇÃO:
Após identificar os locais frequentados pelos 

roedores, tais como materiais roídos, ninhos, 

excrementos, etc., aplicar o produto entre os 

ninhos e o alimento habitual.

Utilize os biocidas com cuidado
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao 

produto antes de o utilizar

Raticida

Ratrom Bloco Profissional

COMPOSIÇÃO: 
Brodifacume ----------------------0,005% 

Substâncias inertes--------------99,995% 

Raticida em bloco

Unidade de venda: 8 kg em bloco de 20gr. 

CARACTERÍSTICAS:CARACTERÍSTICAS:
Isco com elevado grau de apetência. 

Bloco parafinado especialmente indicado para 

locais onde existe elevado teor de humidade, 

pois o ser parafinado permite uma maior 

durabilidade do bloco. 

Bloco perfurado para fixação ou suspensão, o 

que preenche os requisitos do aplicador 

profissional. 

Combate o rato doméstico, a ratazana dos 

esgotos, a ratazana preta e os ratos do 

campo, mesmo que tenham desenvolvido 

resistência a outros anticoagulantes. 

O roedor para morrer não necessita de ingerir 

várias vezes o produto, pois este é de dose 

única, o que faz com que os roedores não 

adquiram desconfiança ao isco. 

Para garantir a segurança do produto, 

apresenta na sua composição Bitrex.

MODO DE APLICAÇÃO:
Após identificar os locais frequentados pelos 

roedores, tais como materiais roídos, ninhos, 

excrementos, etc., aplicar o produto entre os 

ninhos e o alimento habitual.

Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao 


