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DEBELLO 
Cola para ratos e ratazanas 

Produto isento de registo 

Público em geral 

Composição: polibutadieno, poli-isobutileno e substâncias inertes 
 

CARACTERÍSTICAS 

DEBELLO é uma cola destinada à captura de roedores (ratos e ratazanas). É um produto pronto a aplicar, inodoro. 

A cola DEBELLO pode ser aplicada em áreas interiores e exteriores. Por ser um produto não tóxico, pode ser 
utilizado em dispensas e armazéns de produtos alimentares. 

A cola DEBELLO não fica ressequida e mantém inalteradas as suas propriedades mesmo em contacto com água 
ou quando exposta a temperaturas extremas.  

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Aplicar a cola em ziguezague em bandas distanciadas 3 a 4 cm entre si, sobre um suporte rígido liso (madeira, 
aglomerado, plástico, cartão, etc.). Aguardar cerca de 30 minutos até a cola se espalhar e secar. 

Colocar o suporte com cola junto às paredes ou nos locais onde há sinal de actividade dos roedores. 

Para tornar a armadilha mais atractiva, colocar um isco apropriado no centro do suporte. 

Após a captura, elimine os roedores e os resíduos da armadilha de acordo com a legislação em vigor. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

A cola DEBELLO proporciona uma utilização segura desde que aplicada conforme as instruções e modos de 

aplicação indicados.  

Em caso de contacto acidental (manchas etc.), limpar com óleo vegetal, ou outro solvente adequado (no caso de 

contacto em animais usar exclusivamente óleo vegetal).  

Não aplicar a cola em locais onde haja riscos de contacto acidental por parte de aves ou outros animais não 

visados. 

ARMAZENAMENTO 

Armazenar num local seco e fresco. Manter a embalagem fechada e ao abrigo da luz solar. 

Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de companhia e animais de criação. 

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

 

H226 Líquido e vapor inflamáveis. 

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fumar. 

P280 Usar luvas de protecção/protecção ocular. 

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em acordo com a legislação nacional em vigor. 

EMBALAGENS 

Embalagem de 135 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEBELLO é um produto de ZAPI S.p.A. distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


