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Racumin® Pó - [Raticida]
Raticida anticoagulante pó de contato de dose múltipla e hidrorrepelente.

Produto aplicavel nas pragas
Ratos e Camundongos

Grupo Químico
Hidroxicumarinas
Arquivos para download
FISPQ

Folheto

Ficha de
emergência

Ficha de
emergência
(VERSO)

Leia a ficha técnica do produto
Mercado
Linha Profissional

Linha Saúde Pública

MARCA COMERCIAL
Racumin® Pó

NOME TÉCNICO
Cumatetralil

NUMERO REGISTRO
3.3222.0013

REGISTRADO
Ministério da Saúde

NUMERO CAS
5836-29-3

FORMULAÇÃO
Pó de contato

CONCENTRAÇÃO IA
p.a. Cumatetralil 0,7500% p/p Desnaturante 0,0002% p/p Inertes: Corante, tensoativo e excipientes 99,2498% p/p

DENOMINAÇÃO QUIMICA
4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin

DADOS TOXICOLOGICOS
Toxicidade aguda: DL50 oral, ratazana: aprox. 5000 mg/kg (Bayer); DL50 dé rmica, ratazana: > 5000 mg/kg
(Bayer)

EMBALAGEM
Frasco auto-aplicador de 1 Kg, caixa de embarque com 6 Kg

INDICAÇÃO DE USO
Racumin® Pó é um raticida em pó hidro-repelente que age por contato ou ingestão. Resistente por mais tempo em
condições de alta umidade. É indicado para controle de camundongos, ratos e ratazanas em áreas urbanas e
rurais.

MODO DE USAR

Procure os caminhos freqüentados pelos roedores, evitando alterar a disposição dos
objetos na área tratada, pois, se os roedores notarem qualquer alteração no trajeto
habitual, poderão alterar as trilhas e caminhos utilizados. Aplique uma camada com
cerca de 8 cm de largura sobre as superfícies freqüentadas pelos roedores, como
tocas, buracos, trilhas, etc, com auxílio de uma polvilhadeira. Renovar sempre que
necessário.
ANTIDOTO E TRATAMENTO
Vitamina K1 e tratamento sintomático; em caso de ingestão, fazer lavagem, administrar carvão ativado e purgante
salino; transfusão de sangue quando os fenômenos forem muito graves.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA
0800 02 43 334

OBSERVAÇÃO
Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.

CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS
0800 70 10 450
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