
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

XÔ RATO CITROMAX 
 
Classe:....................................Repelente olfativo 
Formulação:.............................................Pastilha 
Categoria:..........................................Venda Livre 

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

COMPOSIÇÃO 
 
Essência de Hortelã:................................5% p/p 
Inertes:.......................................................95% p/p 
 

INDICAÇÕES DE USO  
 

Xô Rato Citromax é um produto pronto 
para uso, indicado para repelir roedores 
(ratos e camundongos), dos locais de 
interesse em proteger como despensas, 
depósitos e cômodos de casas. 
 

MODO DE FUNCIONAMENTO 
 
Devido o olfato ser um dos sentidos mais 
apurados dos roedores e o odor de hortelã 
ser desagradável para eles, o Xô Rato 
Citromax agirá diretamente, exalando 
cheiro de hortelã que é agradável aos 
humanos, mas que faz com que os 
roedores não transitem mais nos locais 
onde foi propagado o cheiro do repelente.  
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Uso doméstico, comercial e industrial. O Xô 
Rato Citromax deve ser aplicado 
preferencialmente em locais fechados, 
aumentando assim sua durabilidade e 
concentração no ar. Aplique 2 pastilhas 
para cada 5 m2. Realizar a aplicação com 
intervalo de 10 a 12 dias, em locais 
infestados ou onde normalmente os 
roedores transitam como forros, embaixo 
de móveis ou depósitos. 

 
PRECAUÇÕES 

 
- Conserve o produto fora do alcance de 
crianças e animais domésticos. 
- Não guardar ou aplicar junto com 
alimentos, bebidas, medicamentos, 
produtos de higiene, cosméticos, utensílios 
de cozinha e aquários, 
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas. 
- Não aplicar o produto sobre tecidos, 
tapetes ou móveis, a fim de evitar 
possíveis danos. 
- Não reutilizar as embalagens vazias. 
- Manter o produto na embalagem original, 
em local fresco e ao abrigo de luz. 
 

PRIMEIROS SOCORROS 
 
- Em caso de contato direto com este 
produto, lave a parte atingida com água 
corrente e sabão. 
- Em caso de contato com os olhos, lavar 
com água corrente em abundância. 
- Se inalado em excesso, remover a 
pessoa para local ventilado. 
- Em caso de intoxicação, procurar o 
Centro de Intoxicações ou Serviços de 
Saúde, levando a embalagem ou rótulo do 
produto. 
 
CIT: 0800 643 5252 
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800 722 6001 
 
 

FABRICADO POR: 
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  
sac@citromax.ind.br 
Fone: (49) 3344-3087 
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