3384 - 3385 RATICIDA CEREAIS DIPLOMAX 200X25G (5KG) - 40X25G (1KG)
COMPOSIÇÃO:
Brodifacoum…………………...0,0049% p/p.
Atrativo, corante, desnaturalizante e conservante. qsp 100%.
NOTA:
O fabricante garante as propriedades físico-quimicas, bem como o teor da substância ativa do produto, se
armazenamento nas embalagens originais, fechadas e em local seco e fresco. O fabricante não se
resposabiliza por danos causados pelo emprego do produto em desacordo com as indicaçãoes deste rétulo.
INDICAÇÕES:
Eficaz contra ratazanas (rattus rattus) e ratos (mus musculus).
MODO DE USAR:
O RATICIDA DE CEREAIS DIPLOMAX deve ser colocado onde os roedores vivem e transitam, como
tocas, trilhas, túneis, etc. Dependendo do grau de infestação, colocarde 1 a 5 pacotes de 25g em cada pontode
iscagem. Nas trilhas, próximo aos rodapés, os pontos devem estar distantes 5 metros um do outro.
Recomenda-se a utilização de caixas e portas-iscas, onde o raticida ficará protegido das intempéres, 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 consumoe remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas.
A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE PERMANECER FECHADA.
RECOMENDAÇÕES:
Não misturar ou aplicar o produto com alimentos e outras iscas. Não havendo caixas porta-iscas, colocar o
produto dentro das tocas dos ratos ou protegidos em seus caminhos. Pessoas e animais, retornar ao ambiente
somente após 2 horas do término da aplicação do produto.
PRECAUÇÕES DE USO:
Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a
aplicação. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviços de Saúde, levando a
embalagem ou rótulo do produto.
PRECAUÇÕES GERAIS:
Em caso de ingestão não provoque vômito. Durante o manuseio, usar luvas e evitar o contato com apele,
lavar com água e sabão em abundância. Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
Não aplicar tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar em local desratizador em perfeita
condição de limpeza. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos. Recomenda-se
descartar os roedores mortos, restosdo agente tóxico (isca) e embalagens, envolvendo previamente os mesmo
usando luvas e sacos de lixo.
CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Manter o produto na embalagem original.Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de contato direto
com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos,
lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local
ventilado. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.

