
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

MULTI INSETICIDA MULTIPIK  
 
Classe:....................................................Inseticida 
Ingrediente Ativo:.............................D-Aletrina, 
D-Tetrametrina e Cifenotrina-S.  
Formulação:.............................Líquido premido 
Categoria:..........................................Venda Livre 
Registro no M.S./ANVISA:...............340670023 
 

COMPOSIÇÃO 
 
D-Aletrina:..............................................0,10% p/p 
D-Tetrametrina:....................................0,10% p/p 
Cifenotrina-S:........................................0,13% p/p 
Inertes (emulsificantes, mascarantes, 
solventes, antioxidantes, água e 
propelente:...........................................99,67% p/p 
 
 

INDICAÇÕES DE USO 
 

O Multi Inseticida Pikapau MultiPik Insetos é 
um inseticida de uso doméstico, eficaz 
contra moscas, mosquitos, formigas, 
baratas e o mosquito da dengue. 
 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Agite bem antes de usar. Pressione a 
válvula para ativar o jato e pulverize o Multi 
Inseticida em todas as direções, por 4 a 6 
segundos, para uma área de 10 m2. 
Pulverize diretamente sobre os insetos 
para obter uma ação mais rápida. 
 

 
PRECAUÇÕES 

 
- Conserve fora do alcance de crianças e 
dos animais domésticos.  
- Aerossol inflamável, não jogue no fogo ou 
incinerador. 
- Perigoso se aplicado próximo a chamas ou 
superfícies aquecidas. 
- Recipiente pressurizado: pode romper se 
aquecido. 

- Mantenha afastado do calor, faísca, chama 
aberta, superfícies quentes ou outra fonte 
de ignição. 
- Não exponha a temperaturas superiores a 
50 °C.  
- Não perfure o vasilhame mesmo vazio. 
- Não fumar ou comer durante a aplicação. 
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de 
cozinhas e aquários. 
- Durante a aplicação não devem 
permanecer no local pessoas ou animais 
domésticos. 
- Proteja os olhos durante a aplicação. 
- Não reutilizar as embalagens vazias. 
Manter o produto na embalagem original. 
- Mantenha ao abrigo da luz solar e evite 
liberação para o meio ambiente. 
- Muito tóxico para os organismos 
aquáticos, com efeitos prolongados.  
- Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem 
ventilados. 
- CUIDADO, PERIGOSA SUA INGESTÃO, 
INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. 
- Pode ser fatal se ingerido, evite inalar 
aerossóis. 
- Provoca irritação moderada à pele, pode 
provocar reações alérgicas na pele, pode 
provocar sonolência ou vertigem. 
- Tempo de reentrada: Deixe agir por 20 
minutos antes que pessoas e animais 
circulem no local. 
 
 

PRIMEIROS SOCORROS 
 
- Em caso de ingestão acidental, não 
provoque vômito, procurar o Centro de 
Intoxicações ou Serviços de Saúde. 
- Em caso de contato direto com este 
produto, lave a parte atingida com água 
corrente e sabão. 
- Em caso de contato com os olhos, lavar 
com água corrente em abundância. 
- Se inalado em excesso, remover a pessoa 
para local ventilado. 
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro 
de Intoxicações ou Serviços de Saúde, 
levando a embalagem ou rótulo do produto. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO: 
 

Grupo Químico:..........Piretroides e Piretrinas 
Nome Comum:..............................D-Aletrina, 
D-Tetrametrina e Cifenotrina-S 
Ação Tóxica: Distúrbios sensoriais 
cutâneos, irritante das muscosas, 
hipersensibilidade e neurite periférica. 
Antídoto:...................................Anti-histamínico 
Tratamento:................Tratamento 
sintomático 
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FABRICADO POR:  
Baston Indústria de Aerossóis LTDA 

CNPJ: 05.855.974/0001-70 
Av. das Palmeiras, 1705, Palmeira-PR 

CEP: 84130-000 
Responsável Técnico: Ivonel da Silva 

CRQ 09402632 IX Reg 
 

COMERCIALIZADO/DISTRIBUÍDO POR: 
Citromax Indústria e Comércio LTDA, 

CNPJ: 00.187.467/0001-92 
Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul 

São Lourenço do Oeste – SC/CEP:89990000 
www.citromax.ind.br  
sac@citromax.ind.br 
Fone: (49) 3344-3087 

Responsável Técnica: Mariane C. Pesenti 
CRQ 13202017 XIII Reg 

 

 

http://www.citromax.ind.br/

