Mattielo

Abate 1G
Inseticida granulado para o controle de larvas de mosquitos, mosquito pólvora e quironomídeos.
ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
COMPOSIÇÃO:
Temefós .......................................... 1% p/p
Ingredientes Inertes .......................... 99% p/p
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
Grupo Químico: Organofosforado
Nome Comum: Temefós
Ação Tóxica: Inibição da Colinesterase
Antídoto/Tratamento: Atropina, Oximas e tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: 0800-224015

PRECAUÇÕES
• Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha.
• Não fumar durante a aplicação.
• Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem do produto.
• Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.
• Não reutilizar as embalagens vazias.
• Manter o produto na embalagem original.
• Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão.
• Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.
• Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
CUIDADO! PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE
Responsável Técnico: Francisco Maresca CRQ: 04406908 4º Região
INSTRUÇÕES DE USO
Abate® 1G é usado exclusivamente como larvicida para o controle dos mosquitos transmissores da malária, dengue,
febre amarela, encefalite, filariose, etc., bem como os mosquitos comuns, quironomídeos e mosquito pólvora.
O produto já está pronto para ser usado e deve ser aplicado diretamente na água onde as larvas se criam.
A quantidade de produto a ser usada varia com o grau de poluição da água:

ÁREA A TRATAR
EQUIPAMENTO TERRESTRE AVIÕES/HELICÓPTEROS
Águas estagnadas, lagos, charcos, represas e canais de irrigação.- EQUIPAMENTO TERRESTRE: 5 a 10 kg
AVIÕES/HELICÓPTEROS: 9,5 a 11 kg
Águas com marés (praias), pântanos e águas com alto teor de matéria orgânica - EQUIPAMENTO TERRESTRE: 10 a 20
kg AVIÕES/HELICÓPTEROS: 17 a 22 kg
Águas recobertas por vegetação densa - EQUIPAMENTO TERRESTRE: 25 a 50 kg AVIÕES/HELICÓPTEROS: 25 a 50 kg
Observações:
Para o controle do Aedes aegypti em águas de cistermas, poços ou pequenos depósitos, o M.S. recomenda a dosagem
de 1 a 2 ppm, ou 1 a 2 g/ 10 litros de água (conforme "Praguicidas em Saúde Pública" - M.Saúde 1982 e Technical
Report Series. - nº 513 - WHO 1973).
A formulação de Abate® 1G é particularmente indicada para o tratamento de águas cobertas por vegetação, pois os
grânulos atravessam facilmente a folhagem, atingindo a água.
Para um controle mais eficiente, aplicar o produto nos primeiros estágios larvários dos mosquitos, distribuindo-o
uniformemente, numa faixa de 3m de largura ao longo das margens do criadouro.
REGISTRO NO M.S. Nº 3.0052.0002.015-0
TELEFONES DE EMERGÊNCIA: 0800 - 11.2273 ou 0xx12 528.1357
Fabricante:
BASF S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 – 8º andar
Edifícil Faria Lima Square - Itaim Bibi
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