INSECT FREE
MULTI INSETICIDA
O Mult Inseticida Insect Free de
uso doméstico é eficaz contra
moscas, mosquitos, formigas e
baratas. Também mata o mosquito
da Dengue. Desenvolvido em base
aquosa utilizando a mais moderna
tecnologia.

VANTAGENS QUE SÓ
INSECT FREE TEM
PARA VOCÊ:
• Fácil aplicação.
• Produto pronto uso.
• Ação de controle
e prevenção.

INSECT
FREE
FICHA TÉCNICA

INSECT FREE
FICHA TÉCNICA
Nome comercial: Multi Inseticida Insect Free.
Princípio ativo: TETRAMETRINA, ALETRINA.
Natureza Química: Piretroide.
Nº CAS: 82657-04-3.
Tipo de formulação: Aerossol pronto uso.
Composição: Tetrametrina, Aletrina, (d)-limoneno.
Estado Físico: Liquido sob pressão.
Modo de Ação: Inseticida de contato e ingestão.
Apresentação: Tubo metálico de 300 mL/177 g.
MODO DE USO/APLICAÇÃO:
Agite bem antes de usar. Pressionar a válvula para acionar o jato.
Feche o ambiente e pulverize em todas as direções, por 4 a 6 segundos, para
uma área de 10 m². Deixe agir por 20 minutos e ventile o ambiente antes de
permitir que pessoas e animais circulem no local. Pulverize diretamente sobre
os insetos rasteiros para obter uma ação mais rápida.
PRECAUÇÕES DE USO:
Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. Cuidado!
Perigosa sua ingestão. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e
contato com a pele. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não
reutilizar a embalagem vazia. Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e
superfícies aquecidas. Não perfurar a embalagem vazia. Não jogue no fogo ou
incinerador. Não exponha a temperatura superior a 50°C.
PRIMEIROS SOCORROS:
Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em
abundância. Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão não provoque
vômitos e procure a unidade de saúde mais próxima levando o rotulo do
produto.
TOXICOLOGIA:
Produto não classificado como tóxico agudo por via inalatória.
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
GRUPO QUÍMICO: Piretroide.
NOME COMUM: Aletrina.

ANTÍDOTO: Não existe antídoto específico. Tratamento sintomático e de
suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.
TELEFONE PARA EMERGÊNCIA: +55 (43) 3432-9500.

CEATOX: 0800 722 6001

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

INSECT FREE

