FICHA TÉCNICA
GEL PARA FORMIGAS CITROMAX
Classe:....................................................Inseticida
Ingrediente Ativo:...........................Imidacloprid
Formulação:......................................................Gel
Categoria:..........................................Venda Livre
Registro no M.S./ANVISA:................329230015
COMPOSIÇÃO
Imidacloprid:................................................1% p/p
Inertes (espessante, atrativos, conservante,
desnaturante e veículo):........................99% p/p
INDICAÇÕES DE USO
Gel para Formigas Citromax é um produto
de Venda Livre formulado com Imidacloprid
eficaz
contra
formigas
(Tapinoma
melanocephalium e Monomorium florícola)
para uso doméstico.
INSTRUÇÕES DE USO
Aplicar o Gel para Formigas Citromax em
filete diretamente na dose de 10 g/2,5m2 em
cantos, frestas, embaixo de pias, próximo
ao fogão, geladeira, rodapés, portas e
janelas.
PRECAUÇÕES
- Conserve fora do alcance de crianças e
dos animais domésticos.
- 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.
- A aplicação deve ser feita sem a presença
de crianças e animais domésticos.
- Só utilizar em locais de difícil acesso a
crianças e animais domésticos.
- Não misturar ou aplicar o produto com
alimentos e outras iscas.
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:..........................Neonicotinóide
Nome Comum:................................Imidacloprid
Ação tóxica:................Agonista da acetilcolina
Antídoto:.................Não há antídoto específico
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

Elaborado em 29/08/2019
Revisão n° 02 em 13/05/2021

