Ficha Técnica D´FIM GEL FORMICIDA
ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

Nome Comercial: D´FIM GEL
FORMICIDA
Nome Comum: Fipronil
Categoria: Gel
Registro Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0051
Composição
química:
(RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,αtrifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro methylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile
COMPOSIÇÃO:
Fipronil 0,05% p/p, atrativo, Desnaturante, Antioxidante,
Conservante e Veículo
INDICAÇÕES DE USO:
Formicida D'FIM GEL FORMICIDA elaborado com Fipronil, um
eficiente princípio ativo contra as formigas (Tapinoma
melanocephalum), mais conhecidas como formigas fantasmas.
MODO DE USAR E DOSAGEM:

Pragas

Dosagem/ Área
g/ m²

ARMAZENAMENTO: Conservar o produto sempre na sua
embalagem original em local seco, ventilado, temperatura
ambiente e ao abrigo da luz solar.
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nei Aparecido Padovan
CRQ: 04217828 – IV Região
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Pirazol
Nome Comum: Fipronil
Antídoto/Tratamento: Não há antídoto especifico / Tratamento
Sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-1000
Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110
FABRICANTE:
INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
CNPJ: 05.328.961/0001-43
E-mail: contato@insetimax.com.br
Site: www.insetimax.com.br
SAC:0800-9401018

Formigas
0,05
Aplicar D'FIM GEL FORMICIDA pressionando a haste da seringa,
colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²)
embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e
geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de
esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de formigas.
Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 30
dias.
RECOMENDAÇÃO:
Nunca cruze o caminho das formigas com o gel.
PRECAUÇÕES:
-CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO
PELA PELE!
-CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS.
-Utilizar luvas durante a aplicação.
-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e
aquários.
-Não fumar ou comer durante a aplicação.
-Manter o produto na embalagem original.
-Não reutilizar as embalagens vazias.
-Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais
domésticos.
PRIMEIROS SOCORROS:
- Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou
Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida
com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com
água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
ELIMINAÇÃO E DESCARTE:
Não reutilizar a embalagem vazia, tanto a caixa de papelão como
a seringa plástica. Após o uso, proceda o descarte de acordo com
a legislação local vigente. Caso não disponha desta informação,
consulte a Insetimax para orientação sobre a destinação da
embalagem vazia.
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