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Roedores 
 
Anti invasivo granulado para roedores (ratos e ratazanas). 
Solução granulada, fácil de aplicar, não tóxica e amiga do 

ambiente. 

Autorização de venda: Produto isento de registo pois não 

contém substâncias activas. Produto com modo de acção 

meramente físico, como barreira olfactiva. 

 
Composição 
Formulado à base de extractos de óleos essenciais. Contém 

uma mistura sinérgica de componentes de origem natural 

que cria um ambiente inóspito e desagradável para os 

roedores. 

Os óleos essenciais contidos neste produto não têm a 

função de substância ativa, pois não exercem qualquer 

função específica contra organismos, animais ou produtos 

vegetais. 

Produto inócuo e isento de classificação toxicológica. 

 
Solução Ecológica 
IsotekSTOP Roedores é composto unicamente de óleos 

essenciais naturais, não tendo qualquer 

efeito nocivo quer a nível ambiental quer 

para seres vivos (humanos, animais ou 

plantas).  

 
Áreas de aplicação 
Os roedores colonizam rapidamente ambientes com 

condições hospitaleiras e acesso fácil a comida. São uma 

das principais causas de epidemias e são também 

potenciais vetores de transmissão de doenças infeciosas 

como parasita, dermatomicose, adenovírus, leptospirose, 

entre outras.  

IsotekSTOP Roedores é uma barreira olfactiva indesejável 
para os roedores. O produto tira partido do apurado 
sentido do cheiro dos roedores e dos seus hábitos de 
movimentação rasteira por locais estreitos e apertados.  
 
Indicações de uso e modo de aplicação 
Ideal para usar em locais de armazenamento de produtos 
agrícolas, hortas, currais e capoeiras. Aplicar nas tocas dos 
roedores, assim como nos locais frequentados por eles e 
nas suas rotas de passagem habituais, ou pelo menos nos 
locais acessíveis o mais próximo possível destes sítios.  
Aplicar aproximadamente 10 g por cada metro linear (uma 
embalagem dá para 75 m). Distribuir uniformemente o 
produto por toda a área. O produto poderá 
deixar pequenas manchas nos pavimentos, 
mas é facilmente lavável. É importante a 
aplicação das doses recomendadas de modo 
a garantir os efeitos previstos. Como acção 
preventiva, aplicar a cada 15 dias. 
 
Vantagens 
 Eficaz e seguro, para uso interior e exterior. 
 Com agradável perfume a rosmaninho. 
 Purificador de ambiente com poder higienizante, 

completamente natural. 
 Perfeitamente seguro para os animais domésticos e 

para as pessoas que possam entrar em contacto com o 

produto. 

 Seguro para as plantas e aquíferos. 
 Qualidade controlada em laboratório. 
 
Precauções 
Não descartar a embalagem no ambiente, depois de usada. 
Proteger de geadas. Se o produto tiver sido armazenado a 
baixas temperaturas, recomenda-se que o deixe por umas 
horas a uma temperatura ambiente superior a 20 ºC, antes 
de usar. Em caso de contato com os olhos ou com as 
mucosas lavar com água abundante. 
 
Armazenagem 
Armazenar em local fresco e seco. Evitar 
fontes de luz solar e calor directas. Conservar 
a temperatura ambiente entre 5 e 35 °C. 
Manter afastado das crianças. Conservar a 
embalagem bem fechada. 
 
Embalagem 
Embalagem de 1 L de granulado, pronto-a-

aplicar. 
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