
Ficha Técnica  

Nome Comercial: ADONIS 50 SC
Nome Comum: Lambda-cialotrina
Categoria: Inseticida Suspenção Concentrada
Registro no M.S.: nº 3.4819.0067
Composição Química: Reaction product comprising equal quantities 
of (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl
( 1 S , 3 S ) - 3 - [ ( Z ) - 2 - c h l o r o - 3 , 3 , 3 - t r i f l u o r o p r o p e n y l ] - 2 , 2 -
dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-αcyano-3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate

COMPOSIÇÃO:
Lambda-cialotrina.................................................................. 5,0% p/p
Inertes (emulsificante, dispersante, conservante, espessante, 
atenuador de espuma, estabilizante e veículo).............q.s.p. 100% p/p

INDICAÇÕES DE USO:
ADONIS 50 SC é um produto elaborado com Lambda - cialotrina, eficaz 
no controle de Aranhas (Loxosceles sp.), Baratas (Periplaneta 
americana e Blatella germanica), Carrapatos (Rhipicephalus 
sanguineus), Cupins de Solo (Nasutitermes sp. e Coptotermes gestroi), 
Formigas (Monomorium floricola, Tapinoma melanocephalum e 
Monomorium pharaonis), Escorpiões (Tityus bahiensis), Moscas 
(Musca domestica), Mosquitos (Culex quinquefasciatus e Aedes 
aegypti) e Percevejos de cama (Cimex lectularius) em construções e 
pós construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

INSTRUÇÕES DE USO:
Para Cupins de solo: Antes da aplicação, preparar toda a extenção do 
local fazendo, orifício no solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de 
profundidade a uma distância de 20 cm de cada um. Em seguida, 
prepare a calda diluindo 50 ml de ADONIS 50 SC em 10 litros de água. 
Aplicar 5 litros da calda por metro linear, tratando também a terra a ser 
reposta.
Para Escorpiões: Diluir 100 ml de ADONIS 50 SC em 10 litros de água.
Demais pragas: Diluir 50 ml de ADONIS 50 SC em 10 litros de água. 
Após o preparo da calda, utilizar um pulverizador e aplicar 
uniformemente, em áreas internas e externas, onde as pragas vivem, 
reproduzem, se alojam ou transitam, tais como: cantos, rodapés, ralos 
e frestas de piso. A calda preparada poderá ser aplicada em uma área 
de 150m². 
Nas indicações acima, se necessário, após duas semanas reaplique o 
produto.

PRECAUÇÕES:
- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO 
PELA PELE!
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS.
- Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do 
produto: 6 (seis) horas após a aplicação.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e 
aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou 
animais domésticos.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a 
tomar para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e 
respiratória.

PRIMEIROS SOCORROS:
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço 
de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. 
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com 
água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água 
corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:
Em caso de derramamentos, isole e sinalize a área contaminada, 
absorver o produto com o uso de materiais inertes, tais como 
serragem ou areia. Recolher o produto com uma pá, acondicionando 
em recipientes plásticos adequados lacrando e identificando. Contate 
a Quimiway para indicação da destinação final. Para descarte das 
embalagens vazias, faça a tríplice lavagem e utilize a água da lavagem 
na preparação da calda a ser aplicada. Proceda ao descarte de acordo 
com a legislação vigente. Caso não disponha deste serviço, consulte a 
Quimiway.

ARMAZENAMENTO:
Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local 
seco, ventilado e temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e longe 
das fontes de calor.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
José Ribeiro Neto
CRQ – 04414625 XII Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: PIRETRÓIDE
Nome Comum: LAMBDA-CIALOTRINA
Antídoto/Tratamento: Anti-histamínicos e Tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: (62) 3255-8800
Centro de Informações Toxicológicas – CIT/GO: 0800-646430

FABRICANTE:
QUIMIWAY INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
CNPJ: 11.611.473/0001-41 
Fone: (62) 3255-8800
Site: www.quimiway.com.br

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
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