CONTÉM: 4 aplicadores com 30 g cada
BR-80479905d
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Recomendações:
• Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinhas,
plantas e 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
o rótulo do produto. • CONSERVE FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. • Não
reutilizar as embalagens vazias. • Manter o produto na
embalagem original. • CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. • 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. • Só utilizar em lugar de difícil
acesso a crianças e animais domésticos. • Não coloque
este produto em utensílio para uso alimentar. • Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes. •
VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS
ESPECIALIZADAS. • Em caso de acidente, recolha o produto com o auxílio de uma pá limpa, limpar a área afetada
e os objetos contaminados com grandes quantidades de
água e sabão, tomando medidas preventivas para evitar
contaminação do meio ambiente pelas águas residuais.
Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos
resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a
empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo para destinação final. • Armazene o produto em temperatura ambiente amena e longe de alimentos, evitando o
acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. • Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. • Reaplicar
o produto quando houver indícios de nova infestação. •
Retirar os resíduos da isca com o uso de luvas e encaminhar para destinação final. • Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. • Não jogar as
embalagens em rios e lagos. • Para descarte de embalagem, observe a legislação Municipal, Estadual ou Federal
específica. • Para o descarte de embalagem consulte o fabricante.

Maxforce® PRIME é uma isca inseticida à base de Imidacloprido, indicado para o controle de baratas (Blattella
germanica e Periplaneta americana). Contém ingredientes
em sua fórmula que lhes são atrativos, mantendo a umidade e atratividade por um longo período. Devido à sua
formulação moderna, Maxforce® PRIME suporta elevadas temperaturas. A excelente adesão permite a sua aplicação em lugares estratégicos e em superfícies diversas.
Modo de usar: Maxforce® PRIME é indicado para áreas
sensíveis onde não é possível a aplicação de inseticidas
convencionais, como por exemplo, equipamentos elétricos
e eletrônicos etc. Deve ser aplicado nos seguintes locais:
• Fendas e frestas em paredes. • Atrás e debaixo de eletrodomésticos (geladeiras, fogões, máquinas de lavar, forno de microondas, etc.). • Embaixo de pias e balcões. •
Dentro e atrás de armários. • Embaixo de bancos e poltronas de trens, metrôs e outros maquinários. • Não aplicar
sobre carpetes, tecidos ou mármores devido ao risco de
ocorrerem manchas.
Dosagens:

Doses indicadas
Blattella germanica
0,25 g/m2
Periplaneta americana
Recomenda-se a distribuição da dose de 0,25g/m2 em várias gotas para conseguir uma eficácia mais satisfatória.
Locais de aplicação: Maxforce® PRIME é indicado para
ser utilizado em: indústrias de alimentos, residências, hospitais, restaurantes, escolas, trens, metrôs, empresas de
ônibus, aeroportos, hotéis, etc.
Informações adicionais: Maxforce® PRIME não deve
ser aplicado em áreas sujeitas a lavagens frequentes ou
recentemente tratadas com outros inseticidas. Sempre
usar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. Reavaliar as áreas tratadas e verificar a necessinecessi
dade de um tratamento adicional. Deve-se aplicar a isca
mensalmente ou enquanto persistirem as infestações.
Tempo de reentrada: Em decorrência da natureza não
con
volátil de Imidacloprido e da formulação gel, pode-se considerar que a exposição inalatória não ocorrerá com Maxre
force® PRIME. Portanto, não é estabelecido tempo de reentrada após aplicação do produto.
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INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Neonicotinoide
NOME COMUM: Imidacloprido
ANTÍDOTO / TRATAMENTO SINTOMÁTICO: Não há
antídoto específico. Descontaminação e tratamento
sintomático.
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800-7010450
® Marca Registrada do Grupo Bayer
www.saudeambiental.bayer.com.br

Composição: Ingrediente ativo: Imidacloprido
1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin
-2-ylideneamine ................................................ 2,15% p/p
DispersanInertes: Atrativos, Estabilizantes, Espessantes, Dispersan
tes, Conservantes, Desnaturante, Antiespumante,
Solventes, Umectante ................................... 97,85 % p/p
Classe: Inseticida
Tipo de formulação: Gel
Registro no Ministério da Saúde nº 3.3222.0040
Bayer S.A. - Rua Domingos Jorge, 1100 - Socorro
CEP 04779-900 - São Paulo - SP. Fone: 0800-0179966
CNPJ 18.459.628/0001-15
Fabricado por: Bayer S.A. - Estrada da Boa Esperança, 650 – CEP 26110-100
– Belford Roxo – RJ. CNPJ 18.459.628/0033-00. / Unibrás Agro-Química Ltda.
R. Uruguai, 2100 – CEP 14075-330 – Ribeirão Preto – SP – AFE:3.01331-5 –
CNPJ 49.169.642/0001-08 / Bayer S.A.S - Bayer CropScience – Industrial
Operations Marle, Rue Antoine-Laurent de Lavoisier, F-02250 Marle France /
Ipanema Ind. Prod. Vet. - Rod. Raposo Tavares, km 113, Cx. Postal 90 - CEP
18190-000 - Araçoiaba da Serra/SP - CNPJ 64.687.015/0001-52.

