FICHA TÉCNICA BIFENTHRINE SPRAY
INDICAÇÕES DE USO: BIFENTHRINE SPRAY é um inseticida pronto uso, eficaz
contra formigas, baratas, moscas, traças e escorpiões.
COMPOSIÇÃO: Bifentrina 0,06% p/p, Solvente, cossolvente, emulsificantes,
conservante, desnaturante, anti-espumante e veículo 99,04% p/p.
MODO DE USO E DOSE: AGITE BEM ANTES DE USAR! Produto de pronto uso.
Para aplicar, gire o bico pulverizador para posição ON, direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho. Aplique o produto diretamente sobre os
insetos ou, para prevenção, aplique nas trilhas ou locais de entrada das formigas,
como próximo a batentes, portas, janelas, rodapés, ralos, frestas, etc. Mantenha o
spray a 50cm de distância de tecidos e móveis. Ao final da aplicação gire novamente
o bico do pulverizador para a posição OFF. Deixe o ambiente fechado por 20 minutos, depois abra as janelas e portas e deixe ventilar bem o local. 500ml do produto são suficientes para tratar uma
área de 10m².
APRESENTAÇÃO: Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades).

PRECAUÇÕES:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E
ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO PERIGOSA SUA
INGESTAO, INALACAO, OU ABSORSAO PELA PELE.
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. Durante a
aplicação não devem permanecer no local pessoas ou
animais domésticos.
PRIMEIROS SOCORROS: 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. Em caso de intoxicação, procurar o
Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a
embalagem ou o rótulo do produto.

INTERVALO DE APLICAÇÃO:
Em caso de necessidade, reaplicar 30 dias após a
primeira aplicação.
QUÍMICO RESPONSÁVEL:
Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.
REGISTRO NO M.S:
3.5685.0026.001-7
INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Piretróides
Nome Comum: Bifentrina
Antídoto/Tratamento: Não há tratamento específico.
Tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Centro de Informações Tóxicológicas: 0800-0148110

DESCARTE: As embalagens vazias podem ser descartadas em lixeiras comuns. Observar as legislações
estadual e municipal especificas.
ARMAZENAMENTO: armazenar em temperatura
ambiente, protegido do sol e calor e evitando o acesso
crianças.
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