FICHA TÉCNICA FORMISCA S
INDICAÇÕES DE USO: A isca granulada FORMISCA S, é um produto elaborado com Sulfluramida, um princípio ativo eficaz contra as formigas cortadeiras em jardins amadores.
COMPOSIÇÃO: Sulfluramida 0,3% p/p e atrativo.
MODO DE USAR E DOSAGEM:
• Aplique 10g da isca por m² de área do formigueiro.
• A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde
houver maior movimentação das formigas, isto faz com que as formigas
carreguem as iscas para dentro do formigueiro.
APRESENTAÇÃO: Pacotes de 500g contendo 10 sachês de 50g
(caixas contendo 40 unidades)

PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
• Não aplique sobre alimentos e utensílios de
cozinha e aquários.
• Não aplicar em hortas e pomares.
•-Não coloque este produto em utensílio para uso
alimentar.
• Durante a aplicação não devem permanecer no
local pessoas e animais.
• Não reutilizar as embalagens vazias.
• Manter o produto na embalagem original.
PRIMEIROS SOCORROS:
• Em caso de contato com a pele, lavar com água e
sabão em abundância.
•-Em contato com os olhos, lavar com água 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 mais próximo,
levando a embalagem ou rótulo do produto.
•-Método preferencial do descarte da embalagem
vazia é a incineração através da queima ou do lixo
tóxico autorizado mais próximo.

contato manual com o produto.
• Aplique somente em dias secos.
• Não aplique em solo úmido ou em dias chuvosos.
CONSERVAÇÃO:
Conservar o produto em local seco, ventilado e
coberto.
QUÍMICO RESPONSÁVEL:
Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.
REGISTRO NO M.S:
3.5685.0015.001-7
INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Sulfonamida Fluoroalifática
Nome Comum: Sulfluramida
Antídoto/Tratamento: Não há tratamento específico.
Tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Centro de Informações Tóxicológicas: 0800-0148110

RECOMENDAÇÕES:
• Aplique isca diretamente da embalagem, sem
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