
MOMEALĂ RODENTICIDĂ
PASTĂ PROASPĂTĂ 
GATA DE FOLOSIRE

PRODUSUL – PRINCIPIUL ACTIV
Momeală topicidă-rodenticidă gata de utilizare sub formă de pastă proaspătă pe bază
de 
Brodifacoum. 
COMPOZITIA
Din motive de siguranţă, în special faţă de copii, BRODIM conţine Denatonium
Benzoat care este considerat substanţa cea mai amară din lume: introdusă în momelile 
rodenticide în doză de 10 ppm (0,001%) poate fi simţită de palatul uman conferind 
preparatului un gust foarte amar şi care nu poate fi mâncat. În aceleaşi doze nu are nici un 
efect asupra rozătoarelor care, din acest motiv, se hrănesc cu poftă din momeală.
APLICARE
BRODIM se utilizează în următoarele locuri: locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, grădini, 
depozite de reziduuri, calele navelor, canalizări, cazarme, depozite în general, canale de 
scurgere, canale, vagoane pentru transportarea materialelor, containere. Utilizaţi momelile 
ca atare fără a le îndepărta învelişul, în locurile mai frecventate de rozătoare, amplasaţi-le 
în recipiente adecvate rezistente, care se pot închide după utilizare.
BRODIM este acceptat rapid de diferite specii de rozătoare, datorită substanţelor de 
ademenire şi a coformulanţilor alimentari de calitate superioară utilizaţi pentru prepararea 
acestuia.
Una din regulile esenţiale pentru a obţine rezultate bune este aceea de a păstra la
dispoziţia rozătoarelor o cantitate de momeli din abundenţă şi dispuse în puncte 
apropiate între ele.
În prima fază a deratizării este important să controlaţi des punctele de distribuire (chiar 
şi zilnic) pentru a le reumple cu momeală pentru că astfel asiguraţi un consum regulat 
pe o
perioadă de 2-3 zile.
COMPOZIŢIE
100 grame de produs conţin:
Brodifacoum pur 0,005 g
Denatonium Benzoat 0,001 g
Coformulanţi, substanţe şi colorante restul până la 100 g
CARACTERISTICI
BRODIM este eficient împotriva diferitelor tipuri de rozătoare: şoricei de casă,
şoareci de câmp, şobolani de canal, şobolani negri, etc.
După ce ingerează preparatul sub formă de pastă proaspătă, rozătorul moare lent prin
hemoragie, fără a trezi suspiciunea membrilor din colonie.
PREPARATUL
BRODIM este un rodenticid sub formă de pastă proaspătă în pliculeţe de 12-15 g 
ambalate în cutia Pratika, uşor de transportat şi care poate fi închisă după utilizare. 

Brodim



INDICAŢII
Citiţi cu atenţie eticheta înainte de utilizare.
Nu utilizaţi în agricultură.
Mai multe  informaţii cu  privire  la  produs se găsesc în fişa  de siguranţă a acestuia. 
Având în vedere cMfirmele S.C. CREATIVE SOLUTIONS CONSULTING S.R.L. si 
Colkim nu exercitMnici un
control asupra modului de utilizare a produsului, aceastea nu îoi asumM
responsabilitatea cu privire la utilizarea produsului.
CLASIFICARE
Pe baza normelor în vigoare cu privire la Clasificare, Ambalare şi Etichetarea
preparatelor periculoase – BRODIM este clasificat NON PERICULOS şi de aceea pe 
etichetă nu există nici un simbol de periculozitate.
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