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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: AVENTOR 10 WG
2 - Forma Física: Sólido
3 - Categoria: Venda Restrita para Instituições e Empresas Especializadas
4 - Formulação: Grânulos solúveis em água - WG

Componentes

Concentração (% - p/p)

Tiametoxam

10,0%

Inertes

90,0%

Total

100,00%

4.1 – Princípios Ativos:

4.1.1 Tiametoxam
Nome Químico: 3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan4-ylidene(nitro)amine
Nome Comum: Tiametoxam
Registro CAS: 153719-23-4
Fórmula Bruta: C8H10ClN5O3S
Atuação: Contato e Ingestão.

5 - Modo de usar:
Durante o preparo da calda e aplicação use macacão de mangas
compridas, luvas impermeáveis, protetor ocular e máscara de proteção com
filtro.
Aplicação por pulverização localizada.
Misture bem 100g de AVENTOR 10 WG em 800mL de água. Utilize um
pulverizador manual para borrifar a calda de forma localizada, apenas nos
locais mais frequentados pelas moscas, de modo a obter vários pontos de
atração e controle de moscas dentro da instalação, sem a necessidade de
pulverizar toda a instalação.
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Para realizar a aplicação localizada, regule o bico do pulverizador para o
ponto de chuva fina. 100g de AVENTOR 10 WG é suficiente para proteger uma
área coberta de 40 m² ou 50 m² de superfície de parede/teto.
Efeito residual: Entre 4 a 6 semanas.

Aplicação por pincelamento.
Em um recipiente apropriado, coloque 100g de AVENTOR 10 WG e
adicione, lentamente, 80mL de água, misturando bem até obter uma calda
homogênea e que possa ser facilmente aplicada com um pincel.
Aplique a calda pincelando diversos pontos de aproximadamente 10 x
30cm cada, nos locais mais frequentados pelas moscas.
Esta quantidade de calda é suficiente para proteger uma área coberta de
40 m² ou 100 m² de superfície de parede/teto.
Em locais com poucas superfícies disponíveis para pincelamento ou
então onde não se admite uma leve alteração da cor original da superfície,
pincele o produto pedações de plástico, laminados, pvc ou outros materiais
semelhantes, colocando-os nos locais mais frequentados pelas moscas.
Efeito residual: Entre 6 a 8 semanas.

Aplicação por cordões embebidos.
Esta forma de aplicação é ideal para complementar as duas formas
anteriores (pulverização localizada e pincelamento), pois as moscas costumam
pousar sobre os cordões ao entardecer.
Em um recipiente adequado, misture 100g de AVENTOR 10 WG em
80mL de água (pode-se aproveitar a mesma calda preparada para o
pincelamento).
Embeber os cordões plásticos ou barbantes nessa calda e estendê-los
horizontalmente a cerca de 2 metros do solo, amarrados a dois pontos.
Efeito residual: Entre 4 a 6 semanas.

5.1. Indicação de Uso:
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Inseticida neonicotinóide a base de Tiametoxam, indicado para o
controle de moscas domésticas (Musca domestica). Produto formulado para
venda restrita a Instituições e Entidades Especializadas.
6 – Apresentação / Embalagens: Frasco de plástico – 100g; 200g; 400g; 500g;
800g e 1kg.
7 - Precauções:

- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;
- A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER
NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;
- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA
PELE;
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de
Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E
ANIMAIS;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- 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;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio
Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o
descarte;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Não aplicar em áreas externas em dias chuvosos;
- Não aplicar próximo a nascentes e cursos d’água;
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- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e
os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir
o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los
devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no
rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 - EPI´s:
Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, máscara, óculos de proteção,
macacão impermeável e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Neonicotinoide
Nome comum: Tiametoxam
Antídoto e tratamento: Não há antídoto específico. Tratamento sintomático e de
suporte.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342
Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina CIT/SC:
0800 643 5252
SAC DIPIL: 0800 702 5152.
10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação
11 - Registro no Ministério da Saúde / ANVISA: M.S. Nº 3.2057.0079
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