Ficha Técnica SPANTA POMBO
ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

Nome Comercial: SPANTA POMBO
PASTILHA
Nome Comum: Óleo de canela 6%
Categoria: Inseticida Pastilha
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA: 25351.263701/2015-93

COMPOSIÇÃO:
Ingrediente ativo: Óleo de Canela............................................ 6%
Veículo (inertes) .................................................................... 94%
INDICAÇÕES DE USO:
SPANTAPOMBO é recomendado para afastar pombos, morcegos
e pardais.

ARMAZENAMENTO: O frasco do produto deve ser guardado em
local adequado e longe de fontes de calor.
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nei Aparecido Padovan
CRQ: 04217828 – IV Região
COMERCIALIZADO/DISPTRIBUIDO POR:
INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
CNPJ: 05.328.961/0001-43
E-mail: contato@insetimax.com.br
Site: www.insetimax.com.br
SAC:0800-9401018
Centro de Informações Toxicológicas –
CIT/SP: 0800148110

MODO DE USAR:
SPANTAPOMBO deve ser aplicado em ambientes fechados pois
exala odor desagradável a estes animais. A dosagem do produto
deve ser de 02 (duas) pastilhas por metro quadrado. Realizar 3
aplicações com intervalo de 3 a 5 dias entre elas. Acondicionar as
pastilhas nos sachês disponíveis na embalagem, colocando-os nos
locais infestados, como: pisos, forros, lajes em residências,
edifícios e etc.
PRECAUÇÕES:
CONSERVE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E
ANIMAIS DOMÉSTICOS.
•Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha e aquários.
•Não reutilizar as embalagens vazias.
•Manter o produto na embalagem original.
•Não jogue a embalagem no fogo ou incinerador. PERIGOSO se
aplicado próximo a chamas.
•Por se tratar de um produto volátil, para manter sua qualidade,
a embalagem deve permanecer fechada.
PRIMEIROS SOCORROS:
•Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações 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 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.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Fatores como vento, altas temperaturas e altas infestações,
podem limitar a ação do produto. Nestas situações
recomendamos a reposição do produto em um menor intervalo
de tempo ou em uma dosagem maior de pastilhas por metro
quadrado. Limite ao máximo a disponibilidade de água e
alimentos as aves.
*O produto não agride o meio ambiente, quando aplicado
conforme instruções de uso.
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