
 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

INSETICIDA MAXTARION CITROMAX 
 
Classe:....................................................Inseticida 
Ingrediente Ativo:................................Bifentrina  
Formulação:...............................................Líquido 
Categoria:....................Empresa Especializada 
Registro no M.S./ANVISA:................329230141 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Bifentrina:..................................................20% p/p 
Inertes:.......................................................80% p/p 
 

INDICAÇÕES DE USO 
 

O Inseticida Maxtarion Citromax é um 
produto eficaz contra baratas (Blatella 
germânica e Periplaneta americana), 
aranhas (Nescotides rufipes e Loxosceles 
gaucho), moscas (Musca domestica), 
mosquitos (Aedes Aegypti e Culex 
quinquefasciatus), pulgas (Ctenocephalides 
felis), ácaros (Tyrophagus putrescentiae), 
lagartas (Brassolis sp.), traças (Lepisma 
sp.), barbeiro (Triatoma infestans), 
percevejo de cama (Cimex lectularius), 
carunchos (Sitophulis zeamais) e cupins 
(Coptotermes gestroi e Nasutitermes sp.). 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Agite antes de usar. Diluir o Inseticida 
Maxtarion Citromax na concentração de 25 
ml do produto para 10 L de água para 
percevejo de cama, 30 ml do produto em 10 
L de água para cupins, 45 ml do produto em 
10 L de água para aranhas, carunchos, 
baratas, moscas, mosquitos e Aedes 
Aegypti,  50 ml do produto em 10 L de água 
para lagartas, 75 ml do produto em 10 L de 
água para traças, ácaros e barbeiro e 100 ml 
do produto em 10 L de água para pulgas. 
Aplicar 50 ml de calda por m2 nos 
esconderijos por pulverização manual ou 
motorizada a baixa pressão e com bico tipo 
leque. Reaplicar o produto a cada 30 dias ou 
sempre que forem detectadas novas 
infestações. 

Tratamento preventivo contra cupins 
subterrâneos: Diluir 30 ml do produto em 10 
L de água ou 300 mL do produto para 100 L 
de água. Prepare o local fazendo buracos no 
solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de 
profundidade, com distância de 20 cm um do 
outro. Aplique 5 L de calda preparada por 
cada metro linear. 

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 fumar ou comer durante a aplicação. 
- Não reutilizar as embalagens vazias.  
- Manter o produto na embalagem original, 
em lugar seguro, seco e ventilado. 
- Usar roupa protetora adequada, macacão 
de mangas compridas, botas, avental 
impermeável, protetor ocular e máscara de 
proteção com filtro adequado. 
- Após aplicação, tome banho e troque de 
roupa. Não misture a roupa contaminada 
com a de uso diário. 
- Pode ser fatal se ingerido. 
- Tempo de reentrada: 6 horas após a 
aplicação. 
- Descarte de embalagem: Realizar tríplice 
lavagem das mesmas e descarte 
observando a Legislação Estadual e 
Municipal específica. 
- Restos de embalagens devem ser 
adequadamente embalados, usando-se 
luvas e sacos de descarte de material e 
enviados ao programa de reciclagem 
aprovado e credenciado. 
- Após a aplicação devem ser tomadas 
precauções para evitar que pessoas ou 
animais tenham contato com a superfície 
tratada. 
 

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. 
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- 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. 
 

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO: 
 

Grupo Químico:....................................Piretroide 
Nome Comum:.....................................Bifentrina 
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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