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KELLMAT RATICIDA SEMENTE DE CEREAIS 
 

USO DOMÉSTICO 

 

INDICAÇÃO: 

KELLMAT RATICIDA SEMENTE DE CEREAIS é um raticida anticoagulante de dose única para uso 
doméstico, indicado para o combate aos ratos, ratazanas e camundongos.  

 

COMPOSIÇÃO: 

Brodifacoum..................................................................................................................................0,005% (p/p) 

Benzoato de denatônio..................................................................................................................0,001% (p/p) 

Atrativo, Inertes, Corante, Carga e Veículo. 
 

INSTRUÇÕES DE USO: 

Colocar as iscas nas tocas e nos outros locais onde os roedores vivem e transitam: NÃO ABRIR A 

EMBALAGEM PLASTICA. Colocar as iscas de tal maneira que os roedores possam comer sem serem 

molestados e que o maior número possível de roedores tenha acesso ao raticida. Assim, a quantidade de 
pontos de isca tem e sua variação de acordo com o grau de infestação, bem como o tamanho da área a ser 

desratizada. Deve-se como recomendação geral, colocar uma dose de 25g em cada toca, bem como em 

cada ponto de isca, numa distância de 5 a 10 metros entre si e dispostos de tal modo que evite o acesso de 

crianças e animais domésticos. Evitar o contato direto das mãos com o veneno. Observar o consumo 

diariamente, após 7 a 10 dias efetuar uma inspeção final para avaliar o nível de controle. Reaplicar nos 

locais onde houve consumo. Para limpeza de eventuais resíduos utilizar luvas e colocar em sacos plásticos. 

 

ADVERTÊNCIAS: 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO - 

PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE.  

RESTRIÇÕES DE USO: 

Atenção: Proteger o produto do acesso de animais domésticos. Os ratos preferem comer em lugares 

protegidos e em ambientes familiares. 

PRECAUÇÕES: 

Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha e aquários. Não aplicar em hortas e pomares. Durante 

a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais. Não fumar ou comer durante a aplicação. 

Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar. CONSERVAÇÃO: Armazenar o produto em 

temperatura ambiente, longo do sol e do calor. Uma pessoa responsável deve verificar diariamente o ponto 

de iscagem, impedindo a entrada de crianças e animais domésticos no local até sua efetiva retirada. 
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DESCARTE DE EMBALAGEM: A embalagem ou o que restar dela, deve ser descartada no lixo 

domiciliar. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. 

PRIMEIROS SOCORROS: 

Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água fria corrente e sabão. Em caso 

de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de intoxicação, 

procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.  Em 

caso de ingestão, não provoque vômito. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.  
 
 

LOTE E VALIDADE:  

Lote/Fabricação: Verificar embalagem 

Validade: 24 meses 

APRESENTAÇÕES: 

Display / caixa padrão com 2 x 40 x 25 g                                 Display / caixa padrão com 6 x 40 x 25 g                                   

Display / caixa padrão com 10 x 40 x 25 g                               Econômico / caixa padrão com 10 x 40 x 25 g 

Caixinha / Caixa padrão com 24 x 4 x 25 g 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: 

Aspecto: Sólido Granulado / Sementes de girassol 

Cor: Azul  

Odor: Característico  

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS: 

pH: Não se aplica 

Densidade (g/mL): Não se aplica 
 

PRODUTO NOTIFICADO/RESGISTRADO ANVISA/MS: 

Produto registrado na ANVISA/MS: 325.220.072 

RESPONSÁVEL TÉCNICA: QUÍMICA  

Cássia Rodrigues da Silva 

CRQ XII 12101345 
 

GARANTIA:  

A qualidade dos produtos da KELLDRIN é incondicionalmente garantida para a satisfação dos seus 

clientes. Nossos representantes estão aptos a lhe fornecer todas as informações e assistência técnica. 
 


