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Registro no M.S. sob nº 3.1606.0021.002-9
Responsável Técnico:
Vanessa Servinsckis Pierri Gil.
CRQ nº 04300914 - IV Região.

7898007 890976

VENDA RESTRITA A 
INSTITUIÇÕES OU

 EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS.

 PROIBIDA A VENDA LIVRE

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO OU INALAÇÃO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, AS PRECAUÇÕES GERAIS E

 ADVERTÊNCIAS DO RÓTULO E/OU PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

COMPOSIÇÃO: CUMATETRALIL 0,75% (p/p), adjuvante, corante, carga, inertes 
e veículo.
INDICAÇÕES DE USO: FULMIRAT PÓ é um raticida na formulação pó de 
contato, indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.
Por se tratar de um pó de contato, FULMIRAT PÓ se adere aos pêlos dos roedores 
que entram em contato com o produto. Ao se limparem os ratos ingerem o produto, 
se contaminam e morrem. FULMIRAT PÓ provoca hemorragias internas que 
levam os roedores lentamente à morte, aproximadamente 5 dias após sua 
ingestão. Tal intervalo de tempo é uma importante ferramenta no controle de 
roedores, pois permite que todos os indivíduos da colônia se contaminem antes 
que haja desconfiança na população de roedores alvo do controle.
MODO DE USO: Utilizando o próprio frasco aplicador do produto, polvilhe 
FULMIRAT PÓ nos locais de passagem, trilhas, buracos, tocas ou esconderijos, 
obedecendo 10 cm de largura por 1,0 m de comprimento. Mantenha a aplicação 
até não haver mais a presença de fezes ou sinais de infestação na área tratada.
RESTRIÇÕES DE USO: -Não misture o produto com alimentos ou outras iscas.
-Não colocar o produto onde seja possível a contaminação de alimentos.
ADVERTÊNCIAS: -Utilize máscara facial para pós, protetor ocular, luvas de 
borracha nitrílica, botas e macacão ao manipular o produto. -Só utilizar em locais 
inacessíveis para crianças e animais domésticos. -A limpeza de eventuais 
resíduos deve ser feita com a utilização dos mesmos EPI's indicados para a 
aplicação do produto. Recolha o produto em saco plástico devidamente fechado e 
identificado. Manter em local adequado até seu descarte final. 
PRECAUÇÕES GERAIS:
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. -Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e 
aquários. -Não fumar ou comer durante a aplicação. -Manter o produto na 
embalagem original.- Não reutilizar as embalagens vazias. -Em caso de 
intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a 
embalagem ou o rótulo do produto. -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. -Se inalado em 
excesso, remover a pessoa para local ventilado. -Em caso de ingestão não 
provoque o vômito. -Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, 
boca e olhos. Não comer, beber nem fumar. -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 em abundância. -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. -Usar luvas, máscara, proteção ocular, botas e 
macacão. -Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos. 
-Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. -Não se deve contaminar os 
cursos de água. -Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do 
produto de forma segura. -No caso de derramamento acidental, isolar a área. Usar 
equipamento de proteção individual, roupa adequada, luvas e botas 
impermeáveis, protetor ocular e respiratório, conter e recolher o derramamento. 
Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as 
regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um detergente, evitar o uso 
de solventes. -Manter a embalagem fechada. -Armazenar ao abrigo da luz, calor e 
umidade, em local ventilado e de acesso restrito, evitando a entrada de pessoas 
não autorizadas e crianças.

CUMATETRALIL 0,75%(p/p)

RATICIDA PÓ DE CONTATO

FULMIRAT PÓ 
É EFICAZ
CONTRA RATOS,
RATAZANAS e
CAMUNDONGOS

Reentrada nas áreas tratadas: não há restrições quanto à reentrada nos locais 
tratados.
Desativação do produto: desativar o produto através de incineração em fornos 
destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de 
gases efluentes e aprovados por órgão competente.
Restos de produto: manter as eventuais sobras do produto ou produto com 
validade vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas.
Embalagem usada: as embalagens vazias deverão ser inutilizadas através de 
perfurações na parte inferior. O descarte deve ser realizado de acordo com a 
legislação local. Observe a Legislação Estadual e Municipal específicas. Consulte 
o Órgão Estadual ou Municipal de Meio Ambiente. Não queime nem enterre as 
embalagens.

Nº de lote: vide embalagem
Data de fabricação: vide embalagem
Prazo de validade: 2 anos após a data de fabricação

Grupo Químico: Cumarínico

Nome comum: Cumatetralil

Antídoto: Vitamina K1

Telefone de emergência: 0800 014 1149

DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800 722 6001

100% Pantone 534 CVC

100% Pantone 100% 429 CVC

50% Pantone Cool Gray 6 CVC

Referência de Cores do Arquivo

ARQUIVO BEQUISA 

NÃO PODE SER 

REPRODUZIDO
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