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Nome Comercial 

Armadilha Adesiva Colly Rato.  
 
Composição 

Resina e borracha sintética.   
Adesivo aplicado sobre bandeja de poliestireno. 
 
Indicação de Uso  

A armadilha adesiva sem veneno, Colly Rato, é utilizada para o monitoramento e controle de 
roedores, insetos rasteiros e pequenos invasores. Indicada para ser usada nos locais onde é 
proibido ou desaconselhável o uso de venenos. 
 
Apresentação 

Embalagem com 2 unidades de dimensões 12,5cm x 25cm cada.   
 
Modo de Usar 

Examinar a área e identificar os locais de passagem dos roedores.  
Separar as peças e posicionar as armadilhas nos locais identificados. 
A quantidade de pontos de iscagem deverá variar de acordo com o grau de infestação e o 
tamanho de área a ser tratada ou conforme legislação pertinente. 
Para melhores resultados, posicionar próximo à parede, perto dos esconderijos e sugerimos a 
utilização do túnel. 
Verificar sistematicamente.  
Se o objetivo da utilização da armadilha adesiva for a captura e ela não ocorrer entre as 
verificações, considerar mudar a armadilha de lugar. 
Caso haja a captura, descartar. 
 
Validade 

Melhor utilizar até 2 anos após a data de fabricação. 
 
Precauções 

Manter fora do alcance das crianças e animais domésticos.  
Proteger da poeira, da chuva e da luz direta do sol. Não colocar em áreas úmidas. 
Em caso de contato com a pele, limpar com óleo mineral ou aguarrás e lavar com água de 
sabão.  
Preferencialmente, utilizar luva ao manusear a armadilha. 
 
Registro 

Produto isento de registro.  
 
Responsável Técnico 

Antonio Ademir de Andrade (CRQ IV Região n° 04200143). 

As sugestões de manuseio, uso e armazenagem são meramente indicativas. A Colly Química se coloca à 
disposição para fornecer informações complementares através de consulta direta. 


