
Rodenticide

Momealà raticidà (contra soarecilor si sobolanilor) gata de folosire
sub formà de pasta proaspàtà pe bazà de Bromadiolon cu Benzoat 

de Denatoniu
cu Benzoat de Denatoniu 
Compozitie 
100 grame de produs contin: 
Bromadiolon pur.......................g 0,005 
Benzoat de Denatoniu..................g 0,001 
Coformulanti substante 
ademenitoare si colorante.....q.b. la g 100 

Caracteristici 
COLBROM este un raticid sub formà de pastà proaspàtà, prezentat în plicuri de 12-15 
g., folosit la combaterea soarecilor si sobolanilor. Ingestia acestei substante provoacà 
moartea  rozàtoarelor,  chiar  si  a  celor  considerate  “rezistente”  la  alte  raticide 
traditionale. 
COLBROM este eficient în combaterea unor tipuri variate de rozàtoare: soareci de 
casà, soareci de câmp, sobolani de canal, sobolani negri, etc. Dupà ingerarea raticidului 
sub formà de pastà proaspàtà rozàtorul moare încetul cu încetul prin hemoragie, fàrà a 
trezi bànuieli în rândul celorlalti membri ai coloniei. 2 
Din motive de securitate, mai cu seamà în cazul copiilor, COLBROM contine Benzoat de 
Denatoniu care este considerat a fi substanta cea mai amarà din lume: odatà introdusà 
în  momelile  raticide  în  concentratia  de 10 ppm (0,001%) ea  poate  fi  perceputà  de 
cavitatea bucalà a omului - ea conferà substantei un gust extrem de amar care o face 
imposibil  de  consumat.  In  aceleasi  concentratii  nu  are  nici  un  efect  asupra 
rozàtoarelor, care se vor hràni cu aviditate din ea. 

Toxicitate 
LD50 a.o. conventional pe sobolan (D.M. 25/06/90): 
Bromadiolon...............................1,1 mg./kg 

Indicatii 
COLBROM  este  folosit  în  urmàtoarele  locuri:  locuinte,  grajduri  si  clàdiri  agricole, 
gràdini,  depozite de deseuri,  vapoare,  canale,  cazàrmi,  magazii,  depozite în  general, 
vagoane pentru transportul de materiale, containere. 



A  se  utiliza  momelile  ca  atare,  fàrà  a  le  scoate  din  învelis,  în  locurile  cele  mai 
frecventate de rozàtoare, avându-se grijà de a la masca sub tigle, scânduri de lemn. 
Oricum  este  preferabil  ca  momelile  sà  fie  amplasate  în  interiorul  unor  recipiente 
speciale, robuste si care sà poatà fi închise. 

Utilizare 
COLBROM este repede acceptat de diversele specii de rozàtoare gratie substantelor 
ademenitoare si a coformulantilor alimentari de primà calitate utilizati în compozitia sa.  
Una din regulile esentiale pentru obtinerea de rezultate bune este de a mentine la 
dispozitia rozàtoarelor cantitàti abundente de momealà, dispuse în puncte apropiate 
între ele. In acest fel rozàtoarele pot sà le gàseascà si sà le consume cu usurintà, fàrà 
a trebui sà intre în competitie între ele. 
In prima fazà a procesului de deratizare este important ca punctele de distributie sà 
fie  cât  mai  des  controlate  (chiar  zilnic)  pentru  a  fi  realimentate  cu  momealà,  de 
manierà a permite un consum regulat pe durata primelor 2-3 zile. 3 

Avertizàri 
A se citi cu atentie eticheta înainte de utilizare. 
A nu se utiliza în agriculturà. 
Alte  informatii  importante  referitoare  la  acest  produs  pot  fi  gàsite  în  fisa  de 
securitate alàturatà. 
Deoarece Colkim nu exercità nici un control asupra modului de utilizare al produsului, ea 
nu îsi asumà nici un fel de ràspundere cu privire la utilizarea acestuia. 

Clasificare 
Pe  baza  normelor  în  vigoare  în  materie  de  Clasificare,  Ambalare  si  Etichetare  a 
preparatelor periculoase - PMC, COLBROM este clasificat NEPERICULOS, prin urmare 
pe etichetà nu este trecut nici un simbol de periculozitate. 


