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FICHA TÉCNICA 

 
 

AGITHOR 
 

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS 

Proibida Venda Livre 

INDICAÇÃO: 

AGITHOR da Kelldrin é indicado para o controle de moscas. 
 

COMPOSIÇÃO: 

Tiametoxan........................................................................................................................................10% (p/p) 

Atrativo, emulsificante, coadjuvante e carga. 
 

INSTRUÇÕES DE USO: 

Pulverização: Diluir bem 50 g do Agithor em 400 mL de água. Com um pulverizador manual borrifar de 

forma localizada, somente em locais preferidos pelas moscas. Área de aplicação de 50 mL por m2 de 

superfície ou teto. 

Pincelamento: Diluir 50 g do Agithor em 50 mL de água. Aplicar a calda com um pincel em diversos 

pontos com aproximadamente 10x30 cm cada. Uma calda de 40 mL é suficiente para aplicação em 100 m2 

de superfície e teto. 

Cordões embebidos: Esta forma é ideal para completar, pelo fato que as moscas gostam de pousar sobre 

fios ao entardecer. Diluir 50 g do Agithor em 40 mL de água, embebedar cordões de plásticos ou barbantes 

na solução e estica-los horizontalmente cerca de 2 metros do solo. 
 

Observação: Fazer calculo proporcional de diluição para cada apresentação do produto! 
 

ADVERTÊNCIAS: 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! 

PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Advertir os usuários sobre as 

medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.  
 

RESTRIÇÕES DE USO: 

Não se aplica. 
 

PRECAUÇÕES: 
 

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de conzinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a 

aplicação. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Manter o 

produto na embalagem original. Durante a manipulação, preparação e aplicação, usar macacão com mangas 
compridas, botas, luvas de borracha, protetor ocular e máscara facial com proteção contra vapores. Após a 

aplicação do produto, promover 1 hora de ventilação, antes de entrar no local. Não reutilizar embalagens 

vazias. Armazenamento: Armazene o produto em temperatura ambiente amena e longe de alimentos, 

evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Métodos de eliminação e 
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desativação: Em caso de derramamento isolar e sinalizar a área contaminada e seguir a legislação Estadual 

e Federal vigente. Consulte a empresa fabricante através do telefone indicado no rótulo para destinação 

final do produto ou da embalagem. 

PRIMEIROS SOCORROS: 

Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água em abundancia e sabão. Em 

caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de 

intoxicação procurar o Centro de intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do 

produto. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.  
 
 

LOTE E VALIDADE:  

Lote/Fabricação: Verificar embalagem 

Validade: 24 meses 
 

APRESENTAÇÕES: 

100 g – Caixa padrão com 4 frascos  

250 g – Caixa padrão com 4 frascos  
 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: 

Aspecto: Sólido Granulado 
Cor: Branco 

Odor: Característico  
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS: 

pH: 6,0  a 8,0 (1% a 25 °C) 

Densidade (g/mL): Não se aplica  
 

PRODUTO NOTIFICADO/RESGISTRADO ANVISA/MS: 

Produto registrado na ANVISA/MS: 325220073 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICA: QUÍMICA 

Cássia Rodrigues da Silva 

CRQ XII 12101345 
 

GARANTIA:  

A qualidade dos produtos da KELLDRIN é incondicionalmente garantida para a satisfação dos seus 

clientes. Nossos representantes estão aptos a lhe fornecer todas as informações e assistência técnica. 


