
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

FORMIMAX SPRAY 
 
Classe:....................................................Inseticida 
Ingrediente Ativo:....................................Fipronil  
Formulação:...............................................Líquido 
Categoria:....................Empresa Especializada 
Registro no M.S./ANVISA:...............329230072 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Fipronil:...................................................0,05% p/p 
Inertes:..................................................99,95% p/p 
 

INDICAÇÕES DE USO 
 

Formimax Spray é um produto formulado 
com o princípio ativo Fipronil, eficiente no 
combate de formigas (Monomorium 
florícola), pulgas (Ctenocephalides sp) e 
cupins (cryptotermes brevis). 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Agite antes de usar. Pulverizar o Formimax 
Spray sobre as formigas através da válvula 
de spray, de 2 a 4 borrifadas por 
formigueiro, não podendo afogá-las. As 
formigas molhadas adentram ao 
formigueiro e por contato, contaminam as 
demais, ocorrendo a eliminação. Quanto 
maior o número de formigas atingidas, 
melhor será o resultado. Recomenda-se 
aplicar novamente o Formimax Spray em 
casos de grandes infestações. 

PRECAUÇÕES 
 

Conserve fora do alcance de crianças e dos 
animais domésticos. ‘Cuidado, perigosa sua 
ingestão, inalação ou absorção pela pele’. 
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de 
cozinhas, plantas e aquários. 
- Não fumar ou comer durante a aplicação. 
- Não aplicar em hortas e pomares. 
- Não reutilizar as embalagens vazias.  
- Manter o produto na embalagem original, 
em lugar seguro, seco e ventilado. 
- Utilizar luvas durante o manuseio do 
produto. 
 

 
- Usar roupa protetora adequada, luvas e 
proteção ocular. 
- Durante a aplicação não devem 
permanecer no local pessoas ou animais 
domésticos 
- Tempo de reentrada: Pessoas e animais 
retornar ao ambiente somente após 6 horas 
do término da aplicação. 
- Modo de eliminação e desativação do 
produto em caso de derramamento: Afaste 
as pessoas e isole o local. Os operadores 
devem usar equipamentos de proteção 
individual e fazer a limpeza. Contenha o 
vazamento. Não permita que o produto 
atinja rios, esgotos, canalizações e 
mananciais de água. O produto recolhido 
deve ser colocado em recipientes fechados 
e encaminhados em incinerador ou 
enviados para aterro industrial, de acordo 
com a legislação local. 

 
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:...............................Fenil Pirazol 
Nome Comum:..........................................Fipronil 
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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