FICHA TÉCNICA
Nome Comercial: Fininseto

Modo de Usar / Dose:

Registro e marca de: Tecnocell Agroflorestal Ltda.

Nome Químico: α-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)
ciclopropano carboxilato

Após agitar o frasco aplicador aspergir o produto sobre locais onde os insetos
transitam ou se abrigam, cobrindo toda a superfície com um volume de produto
de aproximadamente 50ml/m2. Para infestações de escorpiões e aranhas
recomenda-se previamente limpar com cuidado o local, e a seguir aspergir o
produto diretamente sobre os insetos ou nos locais onde eles se abrigam. Para
infestações de formigas deve-se aspergir o produto no próprio olheiro ou ninho
das formigas, e também nos locais onde elas transitam, aplicando a mesma dose
recomendada. Produto restrito para uso doméstico.

Grupo Químico: Piretróide sintético

Dose de Aplicação:

Características Gerais do Produto:

50ml do produto/m2, distribuir cada 50ml o mais uniforme possível sobre cada metro
quadrado de superfície.

Nº Registro no M.S./ ANVISA: 3.1704. 0047.001-6
Nome Comum: Cipermetrina

Produto pronto para uso, e de livre venda para uso doméstico. Contém o
ingrediente ativo Cipermetrina que controla eficazmente escorpiões, aranhas e
formigas.
Fininseto utiliza em sua formulação somente água como diluente,
caracterizando o produto com baixíssimo odor diferentemente dos produtos que
utilizam solventes como querosene e outros derivados de petróleo.
A formulação em água proporciona ainda ao Fininseto características que
evitam efeitos adversos de fitotoxidade em plantas caso elas sejam atingidas
quando de sua aplicação no controle das pragas indicadas. Fininseto contém
em sua formulação agente aversivo que causa repugnância caso seja ingerido
acidentalmente por pessoas, tornando-o um produto seguro para uso doméstico.
Classe: Inseticida
Composição:

%P/P

CIPERMETRINA...........................................................................0,250
Benzoato de Denatonium..............................................................0,002
Diluente e tensoativo, q.s.p.......................................................100,000

Características Físico/Químicas (produto formulado)
Forma de Apresentação......................................Líquido (25ºC)
Aparência........................................................... Líquido Branco (Leitoso) - 25ºC
Densidade...........................................................1,001 Kg/L (25ºC)
Inflamabilidade.....................................................Não Inflamável
Odor.....................................................................Característico
Incompatibilidade..................................................Incompatível com substâncias
.
fortemente alcalinas
Estabilidade .........................................................Estável no mínimo 2 anos após
data de fabricação, necessita
ser agitado antes da aplicação

Precauções:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS.
Mantenha o produto na embalagem original e não reutilize a embalagem vazia.
Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
Não fumar ou comer durante a aplicação.
Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água fria
corrente e sabão.
Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente em
abundância.
Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde,
levando a embalagem ou o rótulo do produto.
Se inalado em excesso, remova a pessoa para local ventilado.
Agite bem antes de usar.
Durante aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais.
Evite respirar a névoa de aplicação não fazendo aplicações contra corrente de
ventos.
Evite que gotas ou névoas da aplicação atinja olhos e a pele ao fazer a
pulverização.
Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides
Nome Comum: Cipermetrina
Antídoto/Tratamento: Anti-histamínicos e tratamento
sintomático.
Tipo de Formulação: Micro emulsão

Fórmula Estrutural: (ingrediente ativo)

Classe: Inseticida
Telefone de emergência: (11) 4186-1433
C.C.I. de SP: (11) 5012-5311 / 5011-5111 - R: 251
Disque intoxicação – ANVISA/RENACIAT: 0800-722-6001 (GRATUITO)

Apresentação:
•

Frasco Plástico de 500ml, com dispositivo de Gatilho para
acionamento de pulverizador

CIPERMETRINA
FABRICANTE E REGISTRANTE:
Tecnocell Agroflorestal Ltda.

Nº do C.A.S: 52315-07-8
Rua dos Tucanos, 535 - Parque Industrial

Fórmula Empírica: (ingrediente ativo)
C22 H19 Cl2 NO3

Carapicuíba – SP – CEP 06330-281

Toxicologia: (produto formulado)

Fone/fax: (11) 4186-1433

DL50 oral aguda em ratos..............................................> 4000 mg/kg p.v.
DL50 dermal aguda em coelho......................................> 2400 mg/kg p.v.


Classe Toxicológica do produto formulado Classe IV

vendas@tecnocellagro.com.br
comercial@tecnocellagro.com.br
CNPJ: 61.004.818/0001-77

Mecanismo de Ação:

Indústria Brasileira

O ingrediente ativo age no sistema nervoso central, afetando a permeabilidade
do Sódio nas membranas dos nervos, alterando os impulsos nas fibras dos
nervos.

Fininseto® é marca registrada de Tecnocell Agroflorestal Ltda.
Carapicuíba – São Paulo – Brasil

Recomendação de uso:
Fininseto, é um inseticida à base de Cipermetrina, pronto para uso, de livre
venda, para aplicações no interior e nas áreas externas das residências visando
o controle de aranhas, escorpiões e formigas.

Data da Última Revisão

_______/_______/______

Revisado por: _____________________________________

