O inseticida para jardinagem
amadora em sachês hidrossolúveis.

ICON GARDEN é a solução para as plantas em vasos ou em
jardins, sendo o seu uso recomendado para diversas pragas, como
cochonilhas, pulgões, besouros, lagartas das palmeiras, baratas,
saúvas, moscas e demais pragas que infestam jardins.
Combate as pragas

Lagarta
das palmeiras

Nome comercial: ICON GARDEN
Nome comum: Lambdacialotrina
Classe: Inseticida Piretróide
Registro no Ministério da Sáude: 3.0119.6639.001-8
Formulação: pó molhável
Composição química: alfa-ciano-3-fenoxibenzil-3-(-2-cloro-3,3.3trifluroprop-1 enil) -2,2- dimetil-ciclopropano carboxilato
Proporção: 100 gramas de ingrediente ativo por quilo (10%)
Solubilidade: miscível em água
Estado físico do produto: sólido (pó) de cor creme pálido
Características físicas: é fotoestável, não apresenta odor, não
mancha e não é corrosivo
Modo de ação: por contato e ingestão
Compatibilidade: compatível com a maioria dos inseticidas
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• A Lambdacialotrina não é mutagênica nem carcinogênica.
Não possui nenhum efeito no aparelho reprodutor, não
sendo teratogênica. O composto é excretado rapidamente,
não se acumulando no organismo.
Orientações para o manuseio seguro
• Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha e aquários

Instruções de uso

• Não comer, beber ou fumar durante a utilização do produto
ICON GARDEN é apresentado para uso em dose única na forma
de sachês hidrossolúveis (não sendo necessário rasgá-los). Cada
sachê contém 5,0 g do produto, quantidade exata para diluir
em 1 litro de água. Recomenda-se a utilização de toda a
solução inseticida imediatamente após a sua preparação em
pulverizadores manuais do tipo gatilho, ou de pressão acumulada.
Na aplicação, deve-se dirigir o jato inseticida sobre as pragas e
os locais onde elas se alojam, escondem e transitam.

• Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte
atingida com água fria e sabão
• No caso de ingestão, não induzir vômito
• Não aplicar em hortas e pomares
• Em caso de intoxicação, procurar o Centro
de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando
a embalagem ou o rótulo do produto

Jogue o saquinho hidrossolúvel
fechado dentro do recipiente
com água

Abra o envelope

• Conservar o produto longe do alcance
de crianças e animais domésticos
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• Em caso de contato com os olhos, lavar com água
Agite bem até formar uma
mistura homogênea

Mexa até que o
saquinho se dissolva

corrente em abundância
• Se inalado, remover a pessoa para um local arejado

Aplique diretamente nas
plantas e nas pragas

Vantagens de uso
• Praticidade: o sachê hidrossolúvel facilita o preparo da mistura
• Segurança e ação rápida

Impacto ambiental

• Controle e prevenção a longo prazo
• A Lambdacialotrina é degradada rapidamente no solo e na água
• É tóxico para peixes e abelhas

• Altamente ativo contra todas as pragas de jardins
Informações para uso médico

Toxicologia
• Nome comum: Lambdacialotrina
• DL50 Oral > 2000 mg/kg
• DL50 Dermal > 2000 mg/kg
• Apresenta baixo risco de sensibilização dérmica
e irritação das mucosas

• Grupo químico: piretrinas e piretróides
• Antídoto e tratamento: anti-histamínicos
e tratamento sintomático

Antes de usar ‘ICON GARDEN’, leia sempre as instruções do rótulo e da ficha técnica.
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