FICHA TÉCNICA
INSETICIDA CITROMAX TOPMAX
DELTAMETRINA
Classe:....................................................Inseticida
Ingrediente Ativo:.........................Deltametrina
Formulação:...............................................Líquido
Categoria:....................Empresa Especializada
Registro no M.S./ANVISA:...............329230085
COMPOSIÇÃO
Deltametrina:........................................2,90% p/p
Inertes:...................................................97,10% p/p
INDICAÇÕES DE USO
Inseticida Citromax Topmax Deltametrina é
um inseticida de Empresa Especializada
eficaz contra formigas ( Monomorium
florícola e Monomorium pharaonis), pulgas
(Ctenocephalides sp), moscas (Musca
doméstica) e Aedes Aegypti.
INSTRUÇÕES DE USO
Agite antes de usar. Diluir o Inseticida
Citromax
Topmax
Deltametrina
na
concentração de 100 ml do produto em 10 L
de água. Aplicar a solução usando um
pulverizador manual ou costal, aplicando
100 ml do produto por m2, aplicar nos
esconderijos dos insetos alvos.
PRECAUÇÕES
- Conserve fora do alcance de crianças e
dos animais domésticos. ‘Cuidado, perigoso
se ingerido, inalado ou absorvido pela pele’.
- Não jogue no fogo ou incinerador,
perigoso se aplicado próximo a chamas ou
superfícies aquecidas.
- Pode ser fatal se ingerido.
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de
cozinhas, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- Usar roupa protetora adequada, luvas,
proteção ocular e respiratória.

- Durante a aplicação não devem
permanecer no local pessoas ou animais
domésticos.
- Seguir rigorosamente as medidas de
segurança e precauções descritas nessa
ficha para evitar acidentes.
- Eliminação e Descarte: Em caso de
derramamento, isolar e sinalizar a área
contaminada. Piso pavimentado: Recolher o
produto com material absorvente inerte
(terra serragem, sílica, gel e outros) e
colocar em recipientes devidamente
identificados. Solo: Retirar as camadas de
terra contaminada até atingir solo seco e
proceder como descrito anteriormente.
Corpos
de
água:
Interromper
imediatamente o consumo humano e animal
e contatar e Centro de Emergência.
Observar legislação estadual e municipal
vigente. Promover a aeração do local
tratado a fim de diminuir a incidência de
resíduos voláteis e do ativo no ambiente.
Embalagens vazias, realizar tríplice
lavagem, colocar água limpa, tampar e
agitar vigorosamente por cerca de trinta
segundos. Repetir esta operação pelo
menos três vezes, aproveitando a água da
lavagem para preparo da calda inseticida.
Armazenamento:
Conservar
em
temperatura ambiente entre 15 e 30 °C.
- Tempo de reentrada: Pessoas e animais
retornar ao ambiente somente após 6 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.
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INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico:....................................Piretroide
Nome Comum:...............................Deltametrina
Ação
Tóxica:
Distúrbios
sensoriais
cutâneos,
hipersensibilidade,
neurite
periférica.
Antídoto:.................................Anti-Histamínicos
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
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