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FORMULAÇÃO /COMPOSIÇÃO 
 

 Isco em trigo pronto a usar com 0,005% (p/p) de bromadiolona  

 Composição: 

 Bromadiolona    0,005% 

 Benzoato de denatónio  0,001% 

 Compostos inertes   99,994% 

 
CARATERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO 

 

O RATATOX® SUPER TRIGO é um rodenticida de segunda geração que actua por 

ingestão, com acção anticoagulante sobre o sangue. Dois a três dias após a ingestão 

causa hemorragias internas as quais provocam a morte rápida do roedor.  

Isco de trigo integral altamente palatável e eficaz contra a maioria dos roedores, pragas, 

indicado para locais onde têm sido alimentados com alimentos de grãos integrais. 

O RATATOX® SUPER TRIGO é feito a partir de cereais micronizados, tratados para 

impedir a germinação e iniciar a conversão de amido em açúcares, tornando-os ainda 

mais atraentes para os roedores. 

Altamente eficaz no combate a ratos, ratinhos e ratazanas. 

Autorizado para USO DOMÉSTICO.  

 

CARATERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS 

 

 Apresentação:    Grânulos 

 Coloração:     Vermelha 

 Odor:     Ligeiro 

 pH:      n.a. 

 Ponto de ebulição:    n.a. 

 Limite de inflamabilidade:   n.a  

 Densidade relativa:   1,27 

 
FINALIDADES / DOSES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

Os iscos devem ser colocados nos locais frequentados pelos roedores. 

Doses:  

 Ratazanas   200g de isco por ponto de engodo  

 Ratos    40g de isco por ponto de engodo  

RATATOX SUPER TRIGO 
 

 Rodenticida anticoagulante   
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Os blocos devem ser colocados em postos de engodo ou locais não acessíveis a 

crianças e animais domésticos. Não colocar em áreas sujeitas a entrar em contacto 

directo com alimentos.  

Observar diariamente para repor as quantidades consumidas e manter a vigilância até 

deixar de haver sinais de actividade dos roedores. Os roedores mortos devem ser 

retirados do local e colocados em locais próprios. 

Não tocar nos iscos com as mãos a fim de evitar o odor humano o que levaria os ratos a 

desconfiar da presença humana. 

 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS  
 

 P102 – Manter fora do alcance das crianças  

 P220 – Manter / guardar afastado de roupa, bebidas e alimentos para animais  

 P262 – Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa  

 P270 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização do produto  

 P301 + P310 – ENCASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um centro de 

informação ANTIVENENOS ou um médico  

 P404 + P405 – Armazenar em recipiente fechado à chave  

 EUH 208 – Contém 1,2 – Bensotiazlinona-3-one. Pode provocar uma reação alérgica.  

 EUH401- Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as 

instruções de utilização.  

 Antídoto – vitamina K. 

 

 

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808 250 143. 

 
 

 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

Autorização Venda nº 1573S 
 

Embalagem: 200g 
 

Classificação ADR: Não classificado como perigoso para transporte. 
 
 
 
 
 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA 

EMBALAGEM 


