
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

ODORIZANTE MOSKITRIN CASA 
 
Classe:.................................................Odorizador 
Formulação:.............................................Pastilha 
Categoria:..........................................Venda Livre 
Produto Saneante Notificado no 
M.S./ANVISA:................... 25351.061110/2019-15 

Produto Isento de RegistroProduto Isento de RegistroProduto Isento de RegistroProduto Isento de Registro    
 

COMPOSIÇÃO 
 
Essência de hortelã pimenta:.................6% 
p/p 
Inertes (Espessante e tensoativo):....94% 
p/p 
 

INDICAÇÕES DE USO E MODO DE 
FUNCIONAMENTO 

 
Odorizante Moskitrin Casa é um produto 
recomendado para odorizar o ambiente. O 
odor exalado deixa um aroma agradável no 
local aplicado e consequentemente 
mantém mosquitos, pernilongos e outros 
insetos do gênero longe do mesmo. 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

 Colocar as pastilhas nos locais desejados 
a uma distância de 2 m uma das outras ou 
espalhadas pelos cantos em locais 
estratégicos. 

 
PRECAUÇÕES 

 
- Fatores como vento e altas temperaturas 
podem reduzir a durabilidade do produto. 
- Conserve fora do alcance de crianças e 
animais domésticos. 

- Não aplicar sobre alimentos, utensílios 
de cozinha e aquários. 
- Não reutilizar as embalagens vazias, 
estas devem ser destruídas e descartadas 
no lixo.  
- Manter o produto na embalagem original. 
- Não jogue a embalagem no fogo ou 
incinerador. 
- Perigoso se aplicado próximo a chamas. 
 

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. 
 

Telefone de Emergência 
Centro de Controle de Intoxicação – SP:  
(11) 5012-5311 
(11) 5011-5111 CEATOX: 0800 148110 
 
 

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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