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RATKILL COLA 
Isento de registo por não conter substâncias activas. 

GEL VISCOSO PRONTO A APLICAR 

DESTINADO À CAPTURA DE ROEDORES E INSECTOS RASTEJANTES 

COMPOSIÇÃO 

 50% resinas sintéticas 

 30% parafina líquida 

 10% poliisobutileno 

 5% polipropileno 

 5% látex 

CARACTERÍSTICAS 

RATKILL COLA é um gel viscoso não tóxico, inodoro e incolor, pronto a aplicar, destinado à captura de roedores 

(ratos e ratazanas) e insectos rastejantes (baratas, formigas, etc.). Muito fácil de usar, torna-se uma armadilha 

mortal para os roedores e insectos. 

RATKILL COLA pode ser aplicado em áreas interiores ou exteriores. Por ser um produto não tóxico, pode ser 

utilizado em dispensas e armazéns de produtos alimentares.  

MODO DE EMPREGO 

RATKILL COLA deve ser aplicado em bandas em ziguezague distanciadas 3 a 4 cm entre si, sobre um suporte 

rígido liso (madeira, aglomerado, plástico, cartão, etc.) e colocado junto às paredes e nos locais onde há sinal de 

actividade dos organismos alvo. Eventualmente, colocar um isco apropriado no centro do suporte.  

Quando usado em agricultura para deter insectos rastejantes, deve aplicar-se em círculo à volta das 

plantas/árvores a proteger. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

RATKILL COLA não seca e mantém inalteradas as suas propriedades mesmo quando exposto a temperaturas 
extremas. 

Excessos ou restos de produto pode ser facilmente removido com um solvente orgânico (petróleo, aguarrás, etc.). 

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

Produto não classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 (CLP). 

 Manter fora do alcance das crianças.  

 Evitar o contacto com a pele e com os olhos.  

 Lave as mãos antes e depois de usar.  

 Conservar unicamente no recipiente de origem. 

 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor. 

EMBALAGENS 

Embalagem de 135g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATKILL COLA é um produto de EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


