
Fipronil

Conteúdo Líquido: 35 g
CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.
INSETICIDA

INDICAÇÕES DE USO:
Termidor® Pro é uma isca inseticida na forma de gel pronta para uso 
profissional indicado no controle das principais espécies de baratas 
urbanas (Blattella germanica e Periplaneta americana). Possui uma 
matriz de alta palatabilidade e atratividade, rápida ação e efeito de 
transferência. O produto vem pronto para o uso em seringa com 
êmbolo e pode ser também utilizado com pistola aplicadora.
Termidor® Pro pode ser utilizado em residências, estabelecimentos 
comerciais, indústrias, hospitais, restaurantes, hotéis, escolas, teatros, 
aeroportos, além de meios de transporte como trens, metrôs, ônibus, 
veículos, embarcações e aeronaves. Pode ser utilizado inclusive em 
áreas em que ocorra manipulação de alimentos.
Dosagem recomendada: Blatella germanica e Periplaneta americana 
- aplicar um filete de aproximadamente 3 cm por m² (aprox. 0,54 g/m²)
Modo de aplicação: Distribua a dose recomendada em pequenas e 
numerosas gotas. Maiores números de pontos de aplicação permitem 
um controle mais efetivo. Direcione as aplicações dentro ou próximo 
aos abrigos e em áreas de alimentação, refúgio e reprodução das 
baratas. Pode ser utilizado em locais onde não se podem aplicar 
inseticidas líquidos, como atrás de fogões, refrigeradores, fornos 
de micro-ondas, máquinas de lavar e eletrodomésticos em geral; 
embaixo, dentro e atrás de pias, balcões, mesas e cadeiras, bem 
como em painéis de energia elétrica, dutos, peças sanitárias, etc.
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Maior desempenho: Combine Termidor® Pro com outras metodologias 
de tratamento e outras ferramentas integrantes das Soluções Inteligentes 
BASF, como inseticidas não-repelentes. Não utilize em locais que são 
lavados ou onde pode ser facilmente removido por limpeza rotineira. 
Intervalo entre as aplicações: Avalie a infestação através do consumo 
da isca e reaplique caso necessário. Aplique a isca mensalmente ou 
enquanto persistir a infestação.
Tempo de reentrada: Imediatamente após a aplicação.
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Pirazol
Nome Comum: Fipronil
Antídoto / Tratamento: Tratamento sintomático.
Telefone de emergência: 08000 11-2273

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas (CEATOX): 
0800 14 8110 (24h.)

Registro no Ministério da Saúde nº: 3.2699.0022.001-1

Lote:

Data de 
fabricação: 

Prazo de validade: 
24 m

eses da data de fabricação.
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