3818 - FORMIMAX 12X100ML
COMPOSIÇÃO:
(RS) 5 – amino – 1 – (2,6 – dichloro – a,a,a – trifluoro – p – tolyl) – 4 –
trifluoromethylsulfinylpyrazole – 3 – carbonitrile, fipronil, 0,04% p/p. e veículo.
DESCRIÇÃO:
Formimax Spray é a forma mais fácil de matar as formigas da cozinha ou do campo e
outros insetos indesejados. O interessante é que, ao invés de matar apenas aquela formiga
cujo produto é aplicado, Formimax acaba com todo o formigueiro, pois essa formiga
contaminada leva o produto para as demais.
É por isso que poucas borrifadas de Formimax em algumas formigas são suficientes para
acabar com uma colônia de formigas.
FORMA DE APLICAÇÃO:
É de pulverização sobre as formigas, através da válvula de spray, sendo que esta
pulverização, não pode afoga-las , ou seja, de 2 a 4 borrifadas, é o suficiente para eliminalas, elas tem que entrar em sua colonia molhadas para que se contaminem, e ai ocorrera a
eliminação das outras formigas.
DOSE DE APLICAÇÃO:
De 2 a 4 borrifadas por colônia de formigas, quanto maior o numero de formigas atingidas
maior sera o resultado. Deve ser novamente aplicado em caso de grande infestação.
PRECAUÇÕES:
CUIDADO, PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA
PELE.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRINANÇAS E DOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS.
Não aplique sobre alimentos, utensílios de cozinha e aquários. Não aplicar em hortas e
pomares. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde,
levando a embalagem ou rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter
o produto na embalagem original. Em caso de contato direto com este produto, lave a
parte atingida com água corrente e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar com
água corrente em abundância. Se inalado com excesso, remover a pessoa para local
ventilado. Proteja os olhos durante a aplicação.
Usar proteção respiratória (máscara) e óculos durante a aplicação.
RECOMENDAÇÕES:
Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
Utilizar luvas para manuseio e aplicação do produto. Aplicar o produto em locais de difícil
acesso a crianças e animais domésticos. O período de reentrada dos habitantes no
ambiente desinfestado é de 6 horas após a aplicação do produto.
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo químico: Pirazol
Nome comum: Fipronil
Antídoto: Não há antídoto específico
Tratamento: Tratamento sintomático

APRESENTAÇÃO:
Frasco-spray de 100ml.

