
PRECAUÇÕES:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS.
CUIDADO! PERIGOSA  A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU 
ABSORÇÃO PELA PELE.
• Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquári-
os;
• Não fumar ou comer durante a aplicação;
• Não reutilizar as embalagens vazias;
• Manter o produto na embalagem original;
•-Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos;
• Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos durante a 
aplicação.

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;
• Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço 
de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto;
• Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

MEDIDAS DE SEGURANÇA: 
• Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a 
tomar para evitar acidentes. Siga corretamente as instruções do rótulo;
•-Usar roupas protetoras adequadas, luvas, protetor ocular e 
respiratório no manuseio e na aplicação do produto; 
• A aplicação deve ser feita sem a presença de crianças e animais 
domésticos;
• Não misture ou aplique o produto com alimentos e outras iscas;
•-Aplicar o produto apenas nos locais necessários, evitando desperdício 
e possibilidade de depósito desnecessário de resíduos;
• Recomenda-se a re-entrada dos habitantes no local desinfestado, 
após 6 horas da aplicação do produto.

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE:
• Antes do descarte da embalagem vazia, faça a tríplice lavagem e 
adicione a água da lavagem ao produto a ser utilizado no controle das 
pragas;
• Método preferencial do descarte da embalagem vazia, é através do 
lixo tóxico indicado pelos Órgãos Públicos Municipais e/ou do Meio 

Ambiente;
• Em caso de derramamento, isolar e sinalizar a área contaminada e 
seguir as instruções: PISO: fazer barreira de contenção com areia e 
serragem para a absorção do produto, em seguida recolher o material 
com o auxílio de uma pá e colocar em sacos plásticos resistentes, lacrar 
e identificar; SOLO: retirar as camadas de terra contaminada até atingir 
o solo sem resíduo, recolher o material com o auxílio de uma pá e 
colcoar em recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificar; 
CORPOS D’ÁGUA: interromper imediatamente o consumo humano e 
animal e contatar o centro de emergência da empresa; observar a 
legislação estadual e municipal vigente; consulte a empresa registrante 
através do telefone indicado no rótulo para destinação final do resíduo. 

RECOMENDAÇÕES:
Não aplicar o produto em animais domésticos, somente nas superfícies 
infestadas. Recomenda-se evitar o uso em carpetes e tapetes, devido à 
possibilidade de acúmulo de poeiras, resultante de aplicações frequentes 
e dificuldade de remoção, aumentando a exposição. 

INTERVALO DE APLICAÇÃO:
Em caso de necessidade, reaplicar 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.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:
Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S:
3.5685.0019.003-5
3.5685.0019.002-7

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

FICHA TÉCNICA ALDRIN 40

FABRICADO POR: INTERFINA AGROQUÍMICA LTDA
Rua Domiciano Leite de Assis, 323 - Distrito Industrial Adib Rassi
Jardinópolis - SP / CEP: 14680-000     Fone: (16) 3663-2221 / 3663-2222
CNPJ: 12.846.660/0001-77     contato@interfina.com.br

INDICAÇÕES DE USO: ALDRIN 40 é um inseticida e formicida em pó seco, pronto uso, formulado com o 
princípio ativo Fipronil, eficaz no controle de formigas, baratas, pulgas, carrapatos e cupins subterrâneos. 

COMPOSIÇÃO: Fipronil 0,024% p/p e veículo.

MODO DE USO E DOSE:
Formigas: Aplicar o ALDRIN 40 nos olheiros dos formigueiros, através de polvilhamento, na dose de 
20g/m² de área.
Baratas, pulgas e carrapatos: Aplicar ALDRIN 40 nos locais onde há a infestação dos insetos, através de 
polvilhamento, na dose de 20g/m² de área.
Pulgas: Aplicar o produto nos locais onde há a infestação das pulgas, através de polvilhamento, na dose 
de 20g por m² de área. 
Cupins subterrâneos: Aplicar ALDRIN 40 nos locais infestados na dose de 20g por metro linear de área. 
Em conduítes ou dutos recomenda-se utilizar polvilhadeira manual para melhor penetração do produto. 
Em gramados recomenda-se incorporar o produto junto às primeiras camadas de solo.

APRESENTAÇÃO: Caixas display de 400g contendo 20 frascos de 20g (caixas contendo 2 unidades)
Talqueiras de 100g (caixas contendo 24 unidades)
Sachês de 100g (barrica contendo 100 sachês)
Caixas de 1kg contendo 4 sachês de 250g (caixas contendo 20 unidades)


