
 

 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

MOSQUICIDA LÍQUIDO CITROMAX 
 
Classe:....................................................Inseticida 
Ingrediente Ativo:...........................Imidacloprid  
Formulação:...............................................Líquido 
Categoria:....................Empresa Especializada 
Registro no M.S./ANVISA:................329230016 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Imidacloprid:..........................................20,1% p/p 
Inertes (Dispersante, emulsificante, 
umectante, espessante, atenuador de 
espuma e veículo):...............................79,9% p/p 
 

INDICAÇÕES DE USO 
 

Mosquicida Líquido Citromax é um produto 
formulado com o princípio ativo 
Imidacloprid, eficiente no combate de 
moscas (Musca doméstica). 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Agite antes de usar. Dosagens indicadas 
para efeito de controle. Aplicar o 
Mosquicida Líquido Citromax na 
concentração de 50 ml do produto para 10 L 
de água, pulverizando 100 ml da calda por 
m2 nos locais de proliferação de moscas, 
como pisos, balcões, varais, azulejos e 
demais locais.  

 
PRECAUÇÕES 

 
- Conserve fora do alcance de crianças e 
dos animais domésticos. ‘Perigoso se 
ingerido, inalado ou absorvido pela pele’. 
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de 
cozinhas, plantas e aquários. 
- Não reutilizar as embalagens vazias.  
- Manter o produto na embalagem original, 
em lugar seguro, seco e ventilado. 
- Não fumar ou comer durante a aplicação. 
- Durante a aplicação não devem 
permanecer no local pessoas ou animais 
domésticos. 

 
 
- Seguir rigorosamente as medidas de 
segurança e precauções descritas nesta 
ficha técnica para evitar acidentes. 
- Usar roupa protetora adequada, luvas, 
proteção ocular e respiratória. 
Armazenamento: Conservar em 
temperatura ambiente entre 15 e 30 °C. 
Período de reentrada: Pessoas e animais 
retornar ao ambiente somente após 2 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, 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:..........................Neonicotinoide 
Nome Comum:................................Imidacloprid 
Ação Tóxica:...............Agonista da Acetilcolina 
Antídoto:.................Não há antídoto específico 
Tratamento:...............Tratamento sintomático 
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001 
CIT/SC: 0800 643 5252 
 

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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