FICHA TÉCNICA FIPROGEL BARATA
INDICAÇÕES DE USO: FIPROGEL BARATA é um inseticida em gel, indicado para o combate das baratas por profissionais especializados.
COMPOSIÇÃO: Fipronil 0,05% p/p, benzoato de denatonium 0,001% p/p (desnaturante);
atrativos, conservante, diluente sólido e veículo.
MODO DE USO E DOSE: O produto vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 30g.
Para aplicar basta acoplar o êmbolo e a agulha aplicadora à seringa. Pressionar o êmbolo
depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas baratas.
Dosagem: 0,03g/ m².
ONDE APLICAR: Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens, etc. Procure aplicá-lo
em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers,
geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis,
etc.
Obs.: Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.
APRESENTAÇÃO: Caixas contendo 1 seringa de 30g (caixas contendo 12 unidades)
Caixas contendo 4 seringas de 30g (caixas contendo 4 unidades)
PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO!
PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO
PELA PELE.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas
e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação.
- 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.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais
domésticos.
- Recomenda-se o uso de luvas no manuseio e aplicação das
iscas inseticidas.
- Não há restrições quanto à reentrada após a aplicação do
produto.
- Os restos de iscas podem ser removidos com o uso de
detergentes, evitar o uso de solventes.
DESCARTE: Método preferencial para o descarte: as embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos
onde foram adquiridas ou em postos/centrais de recebimento
conveniados. Observar as legislações estadual e municipal
específicas.

coloque em recipiente lacrado e identificado; contate a
empresa registrante. Evite o escoamento do produto para
cursos d’água. Remover para área de descarte de lixo e
posterior incineração.
ARMAZENAMENTO: Manter o produto na embalagem original, sempre fechada, em local apropriado para produtos
tóxicos, em temperatura ambiente e local ventilado, evitando
o acesso de pessoas não autorizadas e crianças.
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:
3.5685.0031.001-4
INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Nome Comum: Fipronil
Antídoto/Tratamento: Não há tratamento específico.
Tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Centro de Informações Tóxicológicas: 0800-0148110

MODO DE ELIMINAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PRODUTO
TÓXICO EM CASO DE DERRAMAMENTO: isole e sinalize
a área contaminada; recolha o material com auxílio de pá e
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