Mattielo

Klerat Mata Ratos

Raticida dose única

- Mata todos os roedores, incluindo aqueles resistentes a outros raticidas anticoagulantes.
- Contém Brodifacoum, um potente ingrediente ativo, associado a formulações de alta qualidade e atratividade.
KLERAT é o raticida dose única de alta eficiência, com a menor dose do mercado. Em sua fórmula apresenta o
composto Bitrex*, uma substância amargante especialmente desenvolvida para prevenir a ingestão por animais
domésticos e seres humanos, porém não sendo detectada pelos roedores.
EFICIENTE
KLERAT é considerado até hoje o raticida mais eficiente entre todos os produtos existentes, matando todos os
roedores com uma pequena dose. Sua formulação contém uma exclusiva composição de cereais de alta qualidade e
palatabilidade, garantindo uma ótima aceitação das iscas por parte dos roedores.
VERSÁTIL E SEGURO
KLERAT vem pronto para o uso, tornando sua aplicação fácil e segura, podendo ser usado em diferentes locais, como
rede de esgotos, depósitos de lixo, residências, estabelecimentos comerciais e agropecuários, indústrias, armazéns
etc. KLERAT apresenta-se de duas formas:
Isca peletizada – altamente atrativa e indicada para áreas internas, embalada em envelopes de 25 g.

Bloco parafinado – mais resistente, ideal para tratamentos externos, locais
Apresentado em dois tamanhos: 20 g e 5 g.

úmidos e sujeitos a intempéries.

SEGURANÇA
Além da tradição e garantia de bons resultados, KLERAT é seguro porque possui a Vitamina K1 como um eficaz antídoto.
Contém também Bitrex*, uma substância amarga, não detectada pelos roedores, que previne contra a ingestão acidental
por seres humanos.
EMBALAGENS
Klerat Bloco 10x1
Klerat Block UD 12x4x20g
Klerat Mini Bloco 20g (balde de 10 Kg)
Klerat UD 40x6x25
Klerat Granulado 10x40x25
Klerat Pellets 12x5x10g
Klerat Semente de Girassol 8x20x25 (caixa com 04 kg)

Central de downloads:
Ficha Técnica
FISPQ Klerat Wax Block
FISPQ Klerat Pellets
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