Mattielo

Siege 30G e 100G
Inseticida Gel Para Controle De Baratas Em áreas Residenciais, Comerciais e Industriais.
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO

Composição: Tetrahidro-5,5-dimetil-2-(1 H)-pirimidinona {3-[ 4-(trifluorometil) fenil ]-1 ( 2-[ 4(trifluorometil) fenil ] etenil)-2propenilideno }hidrazona (HIDRAMETILNONA) ..2%
Ingredientes Inertes......................................................................................................98%
Total..........................................................................................................................100%
CUIDADO! PERIGOSO
INSTRUÇÕES PARA USO MÉDICO
Grupo químico: Amidino hidrazonas
Nome comum: Hidrametilnona
AntÌdoto/tratamento: Não tem antídoto específico. Tratamento sintomático.
MODO DE APLICAÇÃO
SIEGE* é uma isca gel recomendada para controle de baratas em áreas de risco de residências, escolas, hospitais,
restaurantes, supermercados, hotéis, veículos de transporte coletivo, estabelecimentos comerciais e industriais diversos.
não deve ser colocado em superfícies de preparação de alimentos. SIEGE* tem um sistema exclusivo de aplicação por dose
exata nos locais onde as baratas se abrigam, como frestas, fendas, rachaduras em paredes ou pisos, debaixo de
mesas, prateleiras, balcões, cadeiras, gavetas, pias, atrás de espelhos de luz, quadros, fogões, geladeiras, coifas, em
caixas de força, equipamentos eletrônicos, computadores, armários, gabinetes e outros locais escuros, úmidos ou
aquecidos que sejam adequados ao ajuntamento de baratas.
ESPÉCIE e DOSE / APLICAÇÃO
- Blattella germanica (Barata pequena ou alemã) - 0,25 a 0,5 g/m² ou 3 pontos de iscagem de 0,04 g por metro linear.
- Periplaneta americana (Barata grande ou de esgoto) 0,5 a 1,0 g/m² ou 6 pontos de iscagem de 0,04 g por metro linear.
A dose depende do nível de infestação e da espécie a ser controlada.
Não aplicar em locais que foram recentemente tratados com inseticidas, nem permitir pulverizações sobre o gel. Descartar
a colocação do produto em locais que são freqüentemente lavados, pois a água remove o gel. Verificar o consumo após 2-3
semanas e reaplicar se necessário.
PRECAUÇÕES
(conforme Portaria MS. nº 321)
Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários.
Não fumar durante a aplicação.
Em caso de intoxicação, procurar um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem do produto.
Não reutilizar as embalagens vazias.
Manter o produto na embalagem original.
Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com á·gua e sabão.
Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.
As bisnagas vazias, devem ser lavadas com água por 3 vezes para remover todos os resíduos de produto e
descartadas em lixo comum ou destinadas para reciclagem.
Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.
Telefone de emergência: 0800-224015
Responsável Técnico: José Roberto Teixeira Marques - CRQ 03311088 - 3 Reg.
Fabricante:
BASF S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 – 8º andar
Edifícil Faria Lima Square - Itaim Bibi
04538-132 – São Paulo - SP - CNPJ: 48.539.407/0001-18
http://www.mattielo.com.br
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