MULTI INSETICIDA

OUTSIDE
PROTEÇÃO E CONTROLE

NA MEDIDA CERTA!
• Inseticida do grupo Neonicotinoide.
• Alto índice residual e knock down.
• Baixo odor.
• Age por contato e ingestão.
• Não atua como repelente.
• Altamente solúvel.
• Baixa toxicidade.
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FICHA TÉCNICA
Nome comercial: OUTSIDE.
Princípio ativo: Tiametoxam. | Grupo químico: Neonicotinoide de segunda geração.
Nome Químico: 3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl) 5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene-(nitro)amine.
Nº CAS: 153719-23-4. | Tipo de formulação: Pó molhável.
Composição:
TIAMETOXAM.............................................................................25%
INGREDIENTES INERTES.........................................................75%
Estado Físico: SÓLIDO (PÓ).
Modo de Ação: O Thiamethoxam é um inseticida de amplo espectro do grupo neonicotinoide que age interferindo nos
receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR) na membrana pós-sináptica da junção neural. Seu modo de ação difere
dos piretroides, organofosforados e carbamatos, se tornando um produto de eleição para o controle de insetos
resistentes a estes inseticidas.
Registro no Ministério da Saúde: 333080040.
Apresentação: Frasco plástico 250 g, frasco plástico 1 kg.
MODO DE USAR/APLICAÇÃO:
Inspecionar previamente o local a ser tratado. Outside pode ser aplicado por pincelamento, cordão embebidos,
pulverização manual ou motorizada, equipados com bico jato leque ou cone. A diluição e aplicação deve ser de acordo
com as doses recomendadas por tipo de uso. Aplicar a calda nas frestas, fendas, paredes, balcões, rodapés, escadas,
entulhos, superfícies aquecidas pelo sol, canos, postes mourões, arames de cerca, janelas, painéis fixos. Evite aplicar em
superfícies sujas, porosas e paredes recentemente pintadas com cal, pois seu efeito poderá ser reduzido. Concentração
de uso: Para o preparo da calda, siga as instruções da tabela abaixo:
PRAGA ALVO

DOSE DE OUTSIDE

ÁREA TRATADA

Mosca (adultos) e Baratas
Mosca (Larvas)

80 g/5 L de água

100 m2

Formigas

20 g/10 L de água

Mosquitos

30 m2
200 m2

Aplicação: Produto de uso exclusivo no ambiente. Fazer pré-diluição do produto em 1 L de água limpa, misturar e
completar o volume conforme indicação. Diluir o produto na concentração de uso recomendada na tabela acima. Aplicar
a calda inseticida uniformemente sobre a superfície a ser tratada. Não aplicar a calda inseticida sobre pessoas ou animais.
Antes de reentrar nas áreas tratadas, arejar bem o local. Para moscas por pincelamento e cordões embebidos: Prepare
uma calda diluindo 250 g para 500 mL de água, pincelar a calda em diversos pontos, faixas de 10x30 cm nos locais
frequentados pelas moscas. Embebecer cordões de plásticos ou barbantes na solução e pendurar em dois pontos de
modo a fazer um arco horizontal.
PRECAUÇÕES DE USO:
CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos,
utensílios de cozinha, plantas, aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação, procurar o
Centro de Intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Manter o produto na
embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de contato com olhos, lavar imediatamente com água
em abundância. Se inalado em excesso, remova a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não
provoque vômito. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Usar roupa
protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Em caso de derrame, utilizar carbonato de cálcio para
absorver todo o produto, juntar resíduo e colocar em saco plástico sem furo, amarrar e identificar com os dados do rótulo
e sua respectiva composição. Existem locais próprios para o descarte deste tipo de produto/embalagem, verifique com
a prefeitura local ou órgão ambiental da sua região. Conservar em local seco, fresco e ao abrigo do sol. Reentrar ao local
após 6 horas da aplicação. O produto quando aplicado nas doses e formas recomendadas não apresentam demais
restrições de uso. A reaplicação deve ser realizada após intervalo mínimo de 07 dias. PRODUTO DE USO
INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O PRODUTO QUANDO UTILIZADO E
APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.
PRIMEIROS SOCORROS:
Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do
produto. 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 ingestão acidental, não provoque vômito.
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
GRUPO QUÍMICO: Thiamethoxam.
NOME COMUM: Neonicotinoide.
TRATAMENTO: NÃO HÁ ANTÍDOTOS ESPECÍFICOS
O TRATAMENTO É SINTOMÁTICO
TELEFONE PARA EMERGÊNCIA: +55 (43) 3432-9500.

CEATOX: 0800 722 6001

TOXICOLOGIA:
DL50 Oral (ratos): > 2000 mg/kg
DL50 Dérmica (ratos): > 2000 mg/kg.
Corrosão/irritação da pele: É esperado que o produto
não seja irritante.
Lesões oculares graves/irritação ocular: É esperado que
o produto não seja irritante.
Sensibilização respiratória e à pele: É esperado que o
produto não seja sensibilizante.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
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