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FICHA TÉCNICA 

 
 

KELLMAT RATICIDA BLOCO 
 

VENDA LIVRE - USO DOMICILIAR 

INDICAÇÃO: 

KELLMAT BLOCO é um raticida anticoagulante de dose única, eficaz no combate aos ratos e 

camundongos.  
 

COMPOSIÇÃO: 

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

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

Atrativos e Inertes. 
 

INSTRUÇÕES DE USO: 

As iscas (Blocos Parafinados) devem ser colocadas onde os roedores vivem e transitam, como tocas, 

trilhas, túneis, etc. Dosagem de aplicação: Dependendo do grau de infestação e do tamanho da área a ser 

tratada, colocar 1 a 5 blocos em cada ponto de iscagem. Nas trilhas, próximos aos rodapés, os pontos 

devem distar cerca de 5 a 10 metros um do outro. Recomenda-se sempre que possível a utilização de caixas 

porta-iscas que impeça o acesso de crianças e animais não alvos. Não havendo caixas porta-iscas 

disponíveis no memento da aplicação, colocar o produto dentro das tocas dos ratos ou protegidos por 

outros dispositivos (Cano de PVC, telhas) nos caminhos por onde os roedores possam transitar. Os pontos 

de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 8 dias para verificação do consumo e o remanejamento nos 

locais onde as iscas não foram consumidas. 
 

ADVERTÊNCIAS: 

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

PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. 
 

RESTRIÇÕES DE USO: 

Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. 

PRECAUÇÕES: 

Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar, comer ou beber 

durante a aplicação do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem 

original. 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.  Aplicar em 

locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local 

ventilado. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Durante o manuseio, usar 

luvas, máscara facial, proteção ocular e evitar contato com a pele, boca e olhos. Depois de aplicar o 

produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, 

lavar com água e sabão em abundância. Não aplicar o produto em tubulações de ar ou fontes de ventilação 

que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. Não coloque este produto em utensílios para uso 
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alimentar. Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura. A 

limpeza de eventuais resíduos deve ser feita com luvas de PVC, e estes resíduos colocados em saco 

plásticos, ser corretamente fechado e encaminhado para a destinação final adequada. Em caso de ingestão 

não provoque vômito.   
 

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 rótulo do produto. Se 

inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.  
 
 

LOTE E VALIDADE:  

Lote/Fabricação: Verificar embalagem 

Validade: 24 meses 
 

APRESENTAÇÕES: 

16 g - Caixa padrão com 24 x 4 x 16 g                               

1 kg - Caixa padrão com 6 display x 1 kg 

1 kg - Caixa padrão com 10 display x 1 kg 
 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: 
 

Aspecto: Sólido bloco parafinado 

Cor: Azul 

Odor: Característico  
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS: 

pH: Não se aplica 

Densidade (g/mL): Não se aplica 

Insolúvel em água 
 

PRODUTO NOTIFICADO/RESGISTRADO ANVISA/MS: 

Produto registrado na ANVISA/MS: 317.040.043 
 

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. 


