FICHA TÉCNICA
ISCAS PARA FORMIGAS FORMIMAX
Classe:....................................................Formicida
Ingrediente Ativo:....................................Fipronil
Formulação:................................Isca granulada
Categoria:.......................Jardinagem Amadora
Registro no M.S./ANVISA:...............329230004
COMPOSIÇÃO
Fipronil:....................................................0,01% p/p
Inertes:..................................................99,99% p/p
INDICAÇÕES DE USO
Iscas para Formigas Formimax é um
produto a base do princípio ativo Fipronil,
indicado no combate de formigas
cortadeiras (Atta sexdens rubropilosa).
INSTRUÇÕES DE USO
Aplicar 10 g das iscas por m2 de formigueiro
(10g/m2) diretamente da embalagem, sem
contato manual, ao longo dos carreiros ou
trilhas próximas dos olheiros ativos. Não
colocar o produto dentro dos olheiros
ativos, o mesmo deverá ser carregado e
distribuído pelas próprias formigas.
Recomenda-se fazer a aplicação do produto
nos períodos em que as formigas estão em
plena atividade, ao entardecer, já que o
carregamento poderá ser feito durante toda
a noite e sem interrupção.
PRECAUÇÕES
- Conserve fora do alcance de crianças e
dos animais domésticos. ‘Perigoso se
ingerido, inalado ou absorvido pela pele’.

- Não aplicar em dias chuvosos, com
prenúncio de chuva ou em solos úmidos,
para evitar o umedecimento das iscas.
- 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.
- 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 intoxicação, procurar o Centro
de Intoxicações ou Serviços de Saúde,
levando a embalagem ou rótulo do produto.
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico:...............................Fenil Pirazol
Nome Comum:..........................................Fipronil
Antídoto:.................Não há antídoto específico
Tratamento:...............Tratamento sintomático
CIT/SC: 0800 643 5252
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
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