
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

PEGA RATO CITROMAX 
 
Classe:......................................Ratoeira adesiva 

Formulação:..........................Cola com atrativo 

Categoria:..........................................Venda Livre 

Produto Isento de RegistroProduto Isento de RegistroProduto Isento de RegistroProduto Isento de Registro    

 
COMPOSIÇÃO 

 
Base de resina sintética 
hidrocarbônica:......................................100% p/p 
 

INDICAÇÕES DE USO 
 

Pega Rato Citromax é uma armadilha não 

tóxica efetiva para controle de ratos e 

camundongos. Sua utilização é indicada em 

todos os locais em que raticidas podem ser 

perigosos, como cozinhas, depósitos de 

alimentos, hospitais, escolas, indústrias, 

restaurantes e etc. 

 
MODO DE FUNCIONAMENTO 

 
A ratoeira adesiva Pega Rato Citromax é 

uma cola permanente e seu modo de ação 

se dá através de atração, fixação e 

imobilização dos animais indesejados. 

Também pega insetos rasteiros. 

 
INSTRUÇÕES DE USO 

 
Para abrir, recomenda-se puxar e segurar 

nas extremidades da cartela, não 

necessitando aplicar muita força, dessa 

maneira a cola vai se soltando 

espontaneamente. Colocar as armadilhas 

com o adesivo voltado para cima, nos 

locais escolhidos, no piso encostado nos 

rodapés próximo às paredes. Recomenda-

se uma armadilha a cada 3 m. Verifique as 

armadilhas diariamente e mude de lugar 

se nenhum roedor for capturado em 3 dias. 

Uma vez apanhado, utilize luva protetora e 

coloque a armadilha em um saco de 

descarte.    

 
PRECAUÇÕES 

 
----    Para eficácia do produto, não coloquePara eficácia do produto, não coloquePara eficácia do produto, não coloquePara eficácia do produto, não coloque    sob sob sob sob 

a chuva, sol ou poeira.a chuva, sol ou poeira.a chuva, sol ou poeira.a chuva, sol ou poeira.    

- Em locais com baixas temperaturas, a 

cartela pode mostrar resistência ao ser 

aberta. 

- Manter o produto fora do alcance de 

crianças e animais domésticos. 

- Em caso de aderência acidental, limpe a 

área com óleo vegetal e a seguir com água 

morna e detergente. 

 
CIT/SC: 0800 643 5252 
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Citromax Indústria e Comércio LTDA, 

CNPJ: 00.187.467/0001-92 

Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul 

São Lourenço do Oeste – SC/CEP:89990000 

www.citromax.ind.br  
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