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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

 

1 - Produto: MADERAT RATICIDA PARAFINADO 

2 - Forma Física: Sólido 

3 - Categoria: Venda Restrita a Empresas ou Entidades Especializadas 

4 - Formulação: Bloco 

 

Componentes Concentração (% p/p) 

Bromadiolone 0,005 

Benzoato de Denatonium (Bitrex) 0,010 

Inertes 99,985 

Total 100,000 

 

4.1 – Princípio Ativo: 

Nome 3-[3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-

hydroxycoumarin 

Nome Comum: BROMADIOLONA 

Registro CAS: 28772-56-7 

Fórmula Bruta: C30H23BrO4 

Atuação: Ingestão 

 

5 - Modo de usar: 

 

Colocar MADERAT RATICIDA PARAFINADO nas tocas e em outros 

locais onde os roedores vivem e transitam. Colocar os blocos de tal maneira 

que os roedores possam comer sem serem molestados e que o maior número 

possível tenha acesso ao produto. Assim, a quantidade de pontos de blocos 

tem a sua variação de acordo com o grau de infestação, bem como o tamanho 

da área a ser desratizada.  
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Recomendação geral: Deposite uma dose de 20g a 60g (1 a 3 blocos) 

em cada ponto de iscagem, a uma distância de ao menos 5 metros entre si, 

dispostos de forma a evitar o acesso de animais domésticos. Recomenda-se o 

uso de porta-iscas específicos. Inspecione os pontos de iscagem a cada 7 dias, 

repondo as iscas nos locais onde houve consumo.  

Após terminada a desratização, recolha as sobras dos locais onde não 

houve consumo. Produto resistente a umidade, ideal para aplicação em locais 

úmidos e/ou sujeitos a intempéries, bueiros, redes de esgoto, caixas de 

gordura, galerias, etc.  

 

5.1. Indicação de uso: Raticida de dose única indicado para controle 

de ratos de telhado (Rattus rattus) em ambientes residenciais, comerciais e 

industriais.   

6 – Embalagem: Pacote1kg (50 x 20g) 

7 - Precauções: 

- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS; 

- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS; 

- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO OU ABSORVIDO PELA PELE. 

- Durante o manuseio, usar luvas, máscaras, proteção ocular e evitar contato 

com a pele, boca e olhos. 

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. 

- Não fumar ou comer durante a aplicação. 

- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. 

- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a 

liberação do rodenticida no ambiente. 

- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. 

- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. 

- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.  
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- Não se deve contaminar cursos de água.  

- Não reutilizar as embalagens. 

- 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.  

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de 

Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.  

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.  

- Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada, recolha o 

material com o auxílio de uma pá, coloque em recipiente lacrado e identificado 

e contate a empresa registrante.  

- As embalagens vazias devem ser descartadas, incineradas ou enterradas em 

fosso para lixo tóxico.  

- Observar a legislação estadual e municipal vigente.  

- Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de 

forma segura.  

- Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol, do calor e 

fora do alcance de crianças e de animais. 

 

8 – EPI’s:  
- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, 

macacão impermeável, máscara e botas. 

 

9 - Informações Toxicológicas: 

 

 Grupo Químico: Cumarínico 

 Nome Comum: Bromadiolone 

Antídoto e Tratamento: Vitamina K, 20 a 60 mg, 3 vezes ao dia. 

Transfusões sanguíneas nos casos graves. 

 Telefone de emergência: (47) 3379-1342 
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Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina 

CIT/SC: 0800 643 5252 

 SAC DIPIL: 0800 702 5152. 

 

10 - Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação 

  

 Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570015 

 


