FICHA TÉCNICA MAXFORCE® PRIME
Marca Comercial: Maxforce® Prime
Nome Técnico: Imidacloprido
Grupo Químico: Neonicotinóide
Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0040
N.º C.A.S.: 138261-41-3
Formulação: Gel
Concentração de i.a.: Imidacloprido 2,15% p/p
Inertes: Atrativos, estabilizantes, espessantes, dispersantes, conservantes, desnaturante,
antiespumante, solventes, umectante 97,85 % p/p
Denominação Química: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine
Fórmula Bruta: C9H10ClN5O2
Dados Toxicológicos: DL50 oral (ratos) > 2000 mg/kg; DL50 dérmica (ratos) > 5000
mg/kg;
Classe: inseticida
Embalagem/Apresentação: Display contendo 04 seringas de 30g cada; Caixa de
embarque contendo 12 displays com 4 seringas de 30 g.

Indicação de Uso
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.

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.
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 necessidade de um tratamento adicional.
Deve-se aplicar a isca mensalmente ou enquanto persistirem as infestações.

Tempo de reentrada
Em decorrência da natureza não volátil de Imidacloprido e da formulação gel, pode-se
considerar que a exposição inalatória não ocorrerá com Maxforce® prime. Portanto, não é
estabelecido tempo de reentrada após aplicação do produto.
Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória ao aplicar o
produto.

Doses e recomendações de uso

Espécie de baratas

Dose Indicada

Blattella germanica
Periplaneta americana

0,25g/m2

Recomenda-se a distribuição da dose de 0,25g/m2 em várias gotas.

Indicação para uso médico:
Antídoto/ Tratamento: Não há antídoto específico. Descontaminação e tratamento
sintomático.
Telefone de Emergência Médica: 0800 70 10 450

Observação:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

