FICHA TÉCNICA
FORMICIDA PÓ 50 CITROMAX
Classe:....................................................Inseticida
Ingrediente Ativo:.........................Deltametrina
Formulação:........................................................Pó
Categoria:..........................................Venda Livre
Registro no M.S./ANVISA:...............329230046
COMPOSIÇÃO
Deltametrina:........................................0,05% p/p
Inertes:..................................................99,95% p/p
INDICAÇÕES DE USO
Formicida Pó 50 Citromax é um produto
para Venda Livre, formulado a base do
princípio ativo Deltametrina e eficaz contra
as formigas (Monomorium florícola,
Acromyrmex sp e Atta rubropilosa).
INSTRUÇÕES DE USO
Aplicar o Formicida Pó 50 Citromax na
dosagem de 10 g por m2 nas áreas
infestadas pelas formigas, tais como cantos
de quartos, debaixo de camas, tapetes,
corredores, ralos e lixeiras, as mesmas
morrem por contato com o produto.
PRECAUÇÕES
- Conserve fora do alcance de crianças e
dos animais domésticos.
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de
cozinhas, plantas e aquários.
- Não fuma ou comer durante a aplicação.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não coloque este produto em utensílios
para uso alimentar.
- Caso seja feita a aplicação em toda a área
residencial, é recomendada a limpeza total
da residência previamente a reentrada dos
residentes.

- Durante a aplicação, usar luvas, máscara
com filtro, óculos protetores, macacão de
mangas compridas, avental impermeável e
botas.
- Aplicar em lugares inacessíveis para
crianças e animais domésticos.
- Em caso de derramamento acidental:
Absorver com areia ou vermiculita, e
colocar
em
embalagens
fechadas
hermeticamente para sua eliminação.
Armazenamento: Mantenha o produto na
embalagem
original
(hermeticamente
fechada), em local fresco, seco e bem
ventilado.
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:...............................Deltametrina
Antídoto:.................................Antí-histamínicos
Tratamento:...............Tratamento sintomático
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001
Responsável Técnica: Mariane C. Pesenti
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