FICHA TÉCNICA
RATICIDA BLOCO TRIANGULAR
CITROMAX
Classe:.......................................................Raticida
Ingrediente Ativo:..........................Brodifacoum
Formulação:..................................................Bloco
Categoria:....................Empresa Especializada
Registro no M.S./ANVISA:................329230041
COMPOSIÇÃO
Brodifacoum:......................................0,005% p/p
Inertes (Atrativos, conservante, corante e
desnaturalizante:.............................99,995% p/p
INDICAÇÕES DE USO
Raticida Bloco Triangular Citromax é um
produto para Empresas Especializadas
eficaz contra ratazanas (Rattus rattus) e
ratos (mus musculus).
INSTRUÇÕES DE USO
O Raticida Bloco Triangular Citromax deve
ser colocado onde os roedores vivem e
transitam, como tocas, trilhas, túneis, etc.
Dependendo do grau de infestação, colocar
de 1 a 5 blocos em cada ponto de iscagem.
Nas trilhas, próximo aos rodapés, os pontos
devem estar distantes 5 metros um do
outro. Recomenda-se sempre que possível
a utilização de caixas porta-iscas, onde o
raticida ficará protegido das intempéries,
além de dificultar o acesso de animais não
alvo. Os pontos de iscagem devem ser
inspecionados a partir do 3° dia após a
aplicação, para verificação do consumo e
remanejamento nos locais onde as iscas
não forem consumidas. A embalagem do
produto deve permanecer fechada.
PRECAUÇÕES
- Conserve fora do alcance de crianças e
dos animais domésticos. ‘Perigoso se
ingerido, inalado ou absorvido pela pele’.
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de
cozinhas, plantas e aquários.

- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a
crianças e animais domésticos.
- Não coloque este produto em utensílios
para uso alimentar.
- Durante a aplicação, usar luvas e evitar o
contato com a pele.
- Aplicar em lugares inacessíveis para
crianças e animais domésticos.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fonte
de ventilação que possibilitem a liberação
do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem
manipular o rodenticida.
- Conservar em local desratizado em
perfeita condição de limpeza.
- Não transportar com alimentos nem
medicamentos.
- Descartar os roedores mortos, restos de
iscas
e
embalagens,
envolvendo
previamente os mesmos, usando luvas e
sacos de lixo.
- Pessoas e animais, retornar ao ambiente
somente após duas horas do término da
aplicação do produto.
- Não havendo caixas porta-iscas, colocar o
produto dentro das tocas dos ratos ou
protegidos em seus caminhos.
- O fabricante garante as propriedades
físico-químicas, bem como o teor de
substância ativa do produto, se armazenado
nas embalagens originais, fechadas e em
local seco e fresco.
- O fabricante não se responsabiliza por
danos causados pelo emprego do produto
em desacordo com as indicações desta
ficha técnica.
- Tempo de reentrada: Pessoas e animais
retornar ao ambiente somente após 2 horas
do término da aplicação do produto.
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.
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- Em caso de ingestão, não provoque
vômito.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro
de Intoxicações ou Serviços de Saúde,
levando a embalagem ou rótulo do produto.
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico:.....................Hidroxicumarinas
Nome Comum:................................Brodifacoum
Antídoto:............................Vitamina K1 Injetável
Tratamento:...............Tratamento sintomático
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001

Responsável Técnica: Mariane C. Pesenti
CRQ 13202017 XIII Reg
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

Elaborado em 31/10/2019
Revisão n° 01 em 17/09/2020

