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FICHA TÉCNICA 

 
 

PODEROSO MOSQUICIDA 
 

INSETICIDA DE USO DOMÉSTICO 
 

INDICAÇÃO: 

PODEROSO MOSQUICIDA é uma isca granulado com atrativo indicado no controle de moscas 

domésticas, (Musca doméstica L.), com ação de contato e ingestão. Aplicação em residências, edifícios 

públicos, indústrias, estabelecimentos comerciais, hospitais, restaurantes, depósitos, hotéis, armazéns. 
 

COMPOSIÇÃO: 

Tiametoxam......................................................................................................................................1,00%(p/p) 
Benzoato de Denatonio................................................................................................................0,0195%(p/p) 

Atrativos, conservante e corante.  
 

INSTRUÇÕES DE USO: 

Coloque 30 gramas do PODEROSO MOSQUICIDA para 15 m2 em recipientes de plástico ou papelão 

(ex: pratinhos descartáveis), dê uma pequena umedecida no produto e coloque-os nos locais de maior 

frequência das moscas. Renove a aplicação quando notar perda de eficiência. Atenção: Manter sempre fora 

do alcance de crianças e animais domésticos. 
 

ADVERTÊNCIAS: 

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

PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE.  

RESTRIÇÕES DE USO: 

Não se aplica 

PRECAUÇÕES: 

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não aplique em humanos e 

animais. Não fumar ou comer durante a aplicação. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e 

animais domésticos. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Não 

aplicar em hortas e pomares. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas. Não misture 

ou aplique o produto com alimentos e outras iscas. Isolar o local a ser tratado. Aplicar o produto apenas nos 

locais necessários. A aplicação deve ser feita sem a presença de crianças e animais domésticos.  

PRIMEIROS SOCORROS: 

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou o serviço de Saúde mais próximo, levando a 

embalagem ou o rótulo do produto. 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, lavar imediatamente com água corrente em 

abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito. Se inalado em excesso, remover a pessoa para 
local ventilado.  
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LOTE E VALIDADE:  

Lote/Fabricação: Verificar embalagem 

Validade: 24 meses 

APRESENTAÇÕES: 

Display c/ 33 x 30 g 

Display/caixa padrão com 2 x 33 x 30 g 

Caixinha/caixa padrão com 24 x 2 x 30 g 
 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: 

Aspecto: Sólido granulado 

Cor: Vermelho  

Odor: Característico  

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS: 

pH: Não se aplica 

Densidade (g/mL): Não se aplica 
 

PRODUTO NOTIFICADO/RESGISTRADO ANVISA/MS: 

Produto registrado na ANVISA/MS: 325.220.033 

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. 
 


