
RESTRIÇÕES DE USO:
• CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, 
INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. • Não 
aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas 
e aquários. • Não fumar ou comer durante a aplicação.
• CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. • Manter o produto 
na embalagem original. • Não reutilizar as embalagens 
vazias. • Inflamável! Não perfure o vasilhame mesmo 
vazio. • Proteja os olhos durante a aplicação. • Não 
jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado 
próximo a chamas ou superfícies aquecidas. • 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/ou respiratória. • Não aplicar 
sobre superfícies plásticas, pintadas ou envernizadas 
ou dentro de equipamentos eletrônicos. • Não utilize em 
ambientes mal ventilados, sobretudo na presença de 
crianças. • Mantenha a cabeça a uma distância mínima 
de 1 metro do ponto de liberação do produto. • Lave as 
mãos com água e sabão após o manuseio.

PRECAUÇÕES EM CASO DE ACIDENTE:
• Em caso de intoxicação, procurar o Centro de 
Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem 
ou o 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. • 
Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental 
não provoque o vômito.• Se inalado em excesso, remover 
a pessoa para local ventilado.• Telefone do Centro de 
Intoxicações 0800-722-6001.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:
O produto deve ser armazenado em local exclusivo para 
produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, 
bebidas, rações ou outros materiais. O produto deve ser 
armazenado longe do calor ou chamas.

MODO DE ELIMINAÇÃO/DESATIVAÇÃO NO CASO 
DE DERRAMAMENTO: 
Modo de eliminação e desativação do produto no caso 
de derramamento: Caso haja derramamento do produto 
o mesmo deverá ser removido e acondicionado em 
recipiente plástico. Entrar em contato com a BASF para 
as devidas providências.

DESCARTE DA EMBALAGEM: 
As embalagens vazias devem ser devolvidas aos 
estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos 
/ centrais de recebimento conveniados.

Indicações para uso médico:
Grupo Químico: Análogo de pirazol
Nome comum: Clorfenapir
Antídoto/Tratamento: Tratamento sintomático

 TELEFONE DE EMERGENCIA DA EMPRESA 0800 11 2273

COMPOSIÇÃO: 
Ingrediente ativo: Clorfenapir – 0,5% (m/m), Acetona – 
35,34% (m/m), Agente de controle de pH, tamponante, 
propelentes, solvente q.s.p. 100% (m/m)

Registrado no Ministério da Saúde sob o nº 3.0404.0059.

Data de Fabricação/Número da Partida: Vide corpo da 
embalagem
VÁLIDO POR 24 MESES, a partir da data de fabricação.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 19 2500

CONTEÚDO: 
550 mL /

 496 g

CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LEIA AS 
INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

Clorfenapir 0,5%

VENDA RESTRITA 
A INSTITUIÇÕES 
OU EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS

Inseticida

O produto Forando Aerosol é 
eficaz contra baratas, formigas, 

pulgas e percevejo de cama.               

PROIBIDA A 
VENDA LIVRE

FORANDO AEROSOL (BR) 550 mL CAN LABEL 222,25x232,57mm - REV02- NOV/18

Forando Aerosol é um inseticida de contato reco-
mendado para o controle de baratas, formigas, pul-
gas e percevejo de cama.

MODO DE APLICAÇÃO E USO:

APLICAÇÃO RESIDUAL DE FRESTAS E FENDAS 
(INSETOS RASTEIROS): 
Acoplar o prolongador e realizar as aplicações ao longo 
das frestas ou fendas, onde os insetos se escondem, 
habitam ou reproduzem. Os pontos de aplicação 
devem ser espaçados a cada 30 cm. Em cada ponto, 
manter o atuador pressionado por 1 segundo.
Após a aplicação, manter o ambiente fechado por 
15 minutos, sem a presença de pessoas e animais 
domésticos. Abrir e ventilar antes de reocupar a área 
e realizar inspeção para certificar-se de que todas as 
frestas e fendas estão completamente secas. 
Reaplicar o produto sempre que houver nova 
infestação.

DOSES:

PRAGAS
DOSE

NOME CIENTÍFICO NOME 
COMUM

Blatella germanica
Periplaneta americana Barata

Aplicação 
residual (frestas 

e fendas):
1 segundo 

por ponto de 
aplicação

Monomorium floricola
Monomorium pharaonis
Tapinoma 
melanocephalum

Formiga

Ctenocephalides felis
Ctenocephalides canis Pulga

Cimex spp. Percevejo 
de cama
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