
 

 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 
TERMIMAX LAMBDA 10 PM 

 
Classe:....................................................Inseticida 
Ingrediente Ativo:................Lambda Cialotrina  
Formulação:.....................................Pó Molhável 
Categoria:........................Jardinagem Amadora 
Registro no M.S./ANVISA:...............329230099 
 

COMPOSIÇÃO 
Lambda Cialotrina:...................................10% p/p 
Inertes:........................................................90% p/p 
 

INDICAÇÕES DE USO 
 

Termimax Lambda 10 PM é um produto 

apresentado para uso em dose única na 

forma de sachês hidrossolúveis (não sendo 

necessário rasgá-los), formulado a base do 

princípio ativo Lambda Cialotrina e eficaz 

contra formigas (Monomorium florícola), 

cascudinhos (Alphitobius sp), aranhas 

(Loxosceles gaúcho e Nescotides rufipes), 

pulgões (Aphis gossypii), escorpiões (Tityus 

behiensis), cochonilhas (Orthezia 

praelonga), pulgas (Ctenocephalides felis), 

baratas (Periplaneta americana e Blatella 

germânica) e mosquitos (Aedes Aegypti). 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Abra o envelope de Termimax Lambda 10 PM 
e retire um sachê hidrossolúvel de 5 g, e 
adicione em 1 L de água (não abra o sachê, ele 
se dissolve completamente em água), agite 
bem a solução até ficar homogênea. Aplique 
diretamente nas plantas, nos insetos e em 
locais onde estes se alojam, se escondem e 
transitam. Aplicar 50 ml da solução por m2. 
Cada litro da solução inseticida é suficiente 
para tratar até 20 m2.  
 

 
 
 

 
PRECAUÇÕES 

 
- Conserve fora do alcance de crianças e dos 
animais domésticos. Cuidado! Perigoso de 
ingerido, inalado ou absorvido pela pele. 
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de 
cozinhas e aquários. 
- Não aplicar em hortas e pomares. 
- Não reutilizar as embalagens vazias.  
- Manter o produto na embalagem original, 
em local fresco, seco e arejado. 
- Não coloque este produto em utensílios 
para uso alimentar. 
 

PRIMEIROS SOCORROS 
 

- 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 ingestão, não provoque vômito. 
- 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:....................................Piretroide 
Nome Comum:......................Lambda Cialotrina 
Ação tóxica: Distúrbios sensoriais cutâneos, 
hipersensibilidade, neurite periférica 
Antídoto:.................................Antí-histamínicos 
Tratamento:................Tratamento sintomático 
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001 
 

Responsável Técnica: Mariane C. Pesenti  
CRQ 13202017 XIII Reg 

 
FABRICADO 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

 

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

