
COMPOSIÇÃO: 
Brodifacume

Raticida em Pasta

Unidade de venda: Tubo com 300 gr. 

CARACTERÍSTICAS:
O TalonO Talon

única, versátil e apetecível, para uso 

profissional. 

Concebido para uma utilização fácil em 

interiores, integra a potência provada de 

ingestão única do 

formulação em pasta que permite sempre 

resultados excecionais, resultando numa 

utilização mínima do isco, o que lhe confere 

uma elevada rentabilidade. 

O Talon

utilização de uma pistola normal de êmbolo. 

Permite uma aplicação rápida, precisa e reduz 

em muito o tempo necessário na limpeza dos 

iscos convencionais parcialmente consumidos. 

Principais 
Pasta rodenticida de ingestão única; 

Ideal para utilização em áreas de difícil 

acesso; acesso; 

Altamente apetecível; 

Controlo de todos os ratos e ratazanas.

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

Talon Soft

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

Raticida em Pasta

Unidade de venda: Tubo com 300 gr. 

CARACTERÍSTICAS:
Talon Soft é um rodenticida de ingestão Talon Soft é um rodenticida de ingestão 

única, versátil e apetecível, para uso 

profissional. 

Concebido para uma utilização fácil em 

interiores, integra a potência provada de 

ingestão única do brodifacume numa 

formulação em pasta que permite sempre 

resultados excecionais, resultando numa 

utilização mínima do isco, o que lhe confere 

uma elevada rentabilidade. 

Talon Soft é facilmente aplicado com a 

utilização de uma pistola normal de êmbolo. 

Permite uma aplicação rápida, precisa e reduz 

em muito o tempo necessário na limpeza dos 

iscos convencionais parcialmente consumidos. 

Principais vantagens:
Pasta rodenticida de ingestão única; 

Ideal para utilização em áreas de difícil 

acesso; acesso; 

Altamente apetecível; 

Controlo de todos os ratos e ratazanas.

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 


