FICHA TÉCNICA
ORIGINAL NEEM GARDEN
PRONTO USO
Classe:....................................................Inseticida
Ingrediente Ativo:...........................Azadiractina
Formulação:...............................................Líquido
Categoria:.......................Jardinagem Amadora
Registro no M.S./ANVISA:.................329230151
COMPOSIÇÃO
Azadiractina:........................................0,012% p/v
Inertes:................................................99,988% p/v
INDICAÇÕES DE USO
Original Neem Garden Pronto Uso é um
produto eficaz contra pulgões (Aphis
gossypii),
lagartas
(Brassolis
sp),
cochonilhas
(Orthezia
praelonga), e
mosquito Aedes Aegypti.
INSTRUÇÕES DE USO
O Original Neem Garden Pronto Uso deve
ser aplicado puro por pulverização na dose
de 10 ml por m2, diretamente sobre as
plantas e locais onde as pragas são
encontradas.
PRECAUÇÕES
- Conserve fora do alcance de crianças e
dos animais domésticos. Cuidado! Perigoso
se ingerido, inalado ou absorvido pela pele!
- Não aplicar em dias chuvosos e horários
quentes do dia.
- Intervalo de aplicação de 15 em 15 dias.
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de
cozinha e aquários.
- Não aplicar em hortas e pomares.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.

- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original,
em local fresco e arejado.
- Seguir rigorosamente as medidas de
segurança e precauções descritas nessa
ficha técnica para evitar acidentes.
- Durante a aplicação não devem
permanecer no local pessoas ou animais
domésticos.
- Usar roupa protetora adequada, luvas,
proteção ocular e respiratória.
-Tempo de reentrada: Tempo imediato.
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:.............Tetranortriterpenoide
Nome Comum:................................Azadiractina
Antídoto/Tratamento:.....................Tratamento
sintomático
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001
Responsável Técnica: Mariane C. Pesenti
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