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FORMULAÇÃO /COMPOSIÇÃO 
 

 Tubo de cola 

 Composição: Mistura de Polibuteno e Polisobutileno 

 

CARATERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO 

 

O TopRat Cola é uma cola não venenosa, inodora e incolor, pronta a usar para captura 

fácil de ratos, insectos e outros animais nocivos. 

 

CARATERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS 

 

 Estado físico:     fluido denso 

 Cor:       incolor 

 Cheiro:      ligeiro odor a dissolvente 

 Ponto de ebulição:     n.a 

 Ponto de fusão:     n.a 

 Densidade específica (água = 1):      0,885 Kg/l a 20ºC 

 Solubilidade em água:    insignificante 

 Viscosidade (Brookfield Dll, gir.63, v=6 rpm):    2660 Cps (80ºC) 

 Resíduo seco:     91,5 % 

 Volatilidade:     não volátil 

 Ponto de inflamação:       > 50ºC 

 Ponto de auto-ignição:          > 200ºC 

 Conteúdo em Ciclohexano:    < 8% 

 
 
FINALIDADES / DOSES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

A cola deve ser aplicada sobre um dispositivo com superfície lisa, rígida e não 

absorvente. 

Dispor o dispositivo com TopRat cola, usando ou não um isco apropriado, ao longo dos 

percursos infestados ou ao redor dos troncos de árvore quando for o caso.  

Eventuais derrames podem-se remover com gasolina. 

 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS  
 

 Manter fora do alcance das crianças  

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

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

 Em caso de contacto com a pele: lavar com dissolvente (gasolina).  

TOPRAT COLA 
 

 Cola para ratos   
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 Em caso de contacto com os olhos: consultar um médico.  

 Em caso de ingestão de grandes quantidades: consultar um médico. 

 
  

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808 250 143. 

 
 

 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

 

Embalagem: 135g 
 

Classificação ADR: Não classificado como perigoso para transporte. 
 
 
 
 
 
 

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

EMBALAGEM 


