
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

TERMIMAX DDVP 500 CE 
 
Classe:....................................................Inseticida 
Ingrediente Ativo:.................................Diclorvós  
Formulação:...............................................Líquido 
Categoria:....................Empresa Especializada 
Registro no M.S./ANVISA:................329230104 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Diclorvós:......................................................2% p/p 
Inertes:........................................................98% p/p 
 

INDICAÇÕES DE USO 
 
Termimax DDVP 500 CE é um inseticida de 
Empresa Especializada eficaz contra 
formigas (Monomorium florícola), pulgas 
(Ctenocephalides felis), baratas 
(Periplaneta americana e Blatella 
germânica), aranhas (Nescotides rufipes) e 
mosquitos (Aedes Aegypti). 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Agite antes de usar. Diluir o Termimax DDVP 
500 CE na concentração de 16 ml do produto 
para 1 L de água. Aplicar por pulverização 50 
ml de calda por m2 nos esconderijos dos 
insetos. 

PRECAUÇÕES 
 

- Conserve fora do alcance de crianças e dos 
animais domésticos.  
- 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 lugar seguro, seco e ventilado. 
- Durante a aplicação não devem 
permanecer no local pessoas ou animais 
domésticos. 
- Não fumar ou comer durante a aplicação.  
- Aplicar nas horas com temperaturas mais 
amenas e nos finais de tarde.  

- Usar roupa protetora adequada, luvas, 
proteção ocular e respiratória. 
- Não aplicar o produto em pisos e carpetes. 
- Seguir rigorosamente as medidas de 
segurança e precauções descritas nesta 
ficha técnica para evitar acidentes. 
- Não coloque este produto em utensílios 
para uso alimentar. 
- Conservar em temperatura entre 15 e 30 °C. 
- Tempo de reentrada: Pessoas e animais 
retornar ao ambiente somente após 2 horas 
do término da aplicação. 
 

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 acidental, 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:.......................Organofosforado 
Nome Comum:......................................Diclorvós 
Ação tóxica:............Inibição de Colinesterases 
Antídoto:.................................Atropina e Oximas 
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/

