FICHA TÉCNICA PIRETRIN
INDICAÇÕES DE USO: PIRETRIN é um inseticida, dose única indicado para o combate a
formigas saúvas (Atta sexdens), lagartas, pulgões, mosquitos, moscas, baratas e traças.
COMPOSIÇÃO: Deltametrina 2,5%
conservante, espessante e veículo.

p/p, cossolvente, emulsificantes, anti-espumante,

MODO DE USAR E DOSAGEM:
Diluir 30 ml do produto em 5 litros de água. Colocar em um pulverizador manual e aplicar a
calda a cada 100m². Usar a calda imediatamente após a sua preparação.
Para combater as formigas, lagartas e pulgões aplicar diretamente sobres os insetos, nas
plantas infestadas e também nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos dessas
pragas.
APRESENTAÇÃO: Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades).

PRECAUÇÕES:
CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E DE ANIMAIS.
-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha e aquários.
-Não aplicar em hortas e pomares.
-Não reutilizar as embalagens vazias.
-Manter o produto na embalagem original.
-Durante a aplicação não devem permanecer no local
pessoas ou animais.
PRIMEIROS SOCORROS:
-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.
-Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações
ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do
produto.
-Recomenda-se o uso de luvas aplicação e manipulação do
produto.
-As embalagens vazias podem ser descartadas em lixeiras
comuns.
-Conservar o produto sempre na sua embalagem original em
local seco, ventilado e temperatura ambiente.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:
Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.
REGISTRO NO M.S:
3.5685.0042.001-4
INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Piretróide
Nome Comum: Deltametrina
Antídoto/Tratamento: Anti-histamínicos. Tratamento
sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Disque-Intoxicação Anvisa / Renaciat: 08007226001

INTERVALO DE APLICAÇÃO:
Em caso de necessidade, reaplicar o produto 30 dias após a
primeira aplicação.
CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO:
Conserve o produto em local seco, ventilado, coberto, ao
abrigo da luz solar e do calor excessivo.
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