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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

 

1 - Produto: FIPROMIX GEL FORMICIDA 

2 - Forma Física: Sólido 

3 - Categoria: Venda Livre 

4 - Formulação: Gel 

 

Componentes Concentração (% - p/p) 

Fipronil 0,05% 

Inertes 99,95% 

Total 100,00% 

 

4.1 –  Princípio Ativo: 

Nome Químico: (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro 

methylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile 

Nome Comum: Fipronil 

Registro CAS: 120068-37-3 

Fórmula Bruta: C12H4Cl2F6N4OS 

Atuação: Ingestão 

 

5 - Modo de usar: 

         FIPROMIX® GEL FORMICIDA vem pronto para uso. Para aplicar 

pressione levemente o êmbolo da seringa, depositando filetes finos do produto 

nos locais onde há maior atividade das formigas. 

 

- Locais de aplicação: indústrias alimentícias, cozinhas industriais, 

residências, restaurantes, panificadoras, frigoríficos, laticínios, fábricas de 

rações, ônibus, trens, escolas, hospitais, hotéis, supermercados, etc. 

A definição dos pontos de aplicação deve ser feita após inspeção prévia 

do local, a fim de identificar os pontos com maior presença de formigas, tais 

como trilhas de forrageamento, pontos de acesso das formigas em estruturas 
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(batentes, molduras, espelhos de tomadas e/ou interruptores, móveis, 

eletrodomésticos, etc.), esconderijos e locais de passagem. 

Em situações de alta infestação e/ou com várias trilhas de 

forrageamento deve-se aplicar vários filetes finos do gel, de modo que o maior 

número possível de formigas tenha acesso a isca. 

A aplicação do gel em frestas, fendas, cantos e locais de difícil acesso 

favorece a permanência do gel no ambiente por mais tempo, reduzindo o risco 

de remoção acidental e/ou contaminação com outras substâncias. 

 

5.1. Indicação de Uso:  

O produto FIPROMIX® GEL FORMICIDA é indicado para o controle de 

formigas doceiras (Monomorium floricola e Monomorium pharaonis). 

6 – Apresentação / Embalagens: Seringa de plástico 10g. 

7 - Precauções: 

- 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;  
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- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio 

Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a 

desativação e o descarte;  

- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;  

- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura 

ambiente. 

 - Não aplicar em superfícies destinadas ao preparo de alimentos; 

 - Aplicar apenas em locais inacessíveis a crianças e animais domésticos; 

- Não aplique em superfícies recentemente tratadas com inseticida de 

contato; 

 - Não aplique o produto em locais que demandam limpeza rotineira; 

- Não aplicar sobre carpetes, tecidos ou mármores, pois há risco de manchar  

a superfície. 

- Devido a sua formulação e modalidade de uso e, por não ser volátil, 

não há necessidade de estabelecer intervalo de reentrada após a 

aplicação deste produto. 

 

8 - EPI´s: 

Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, máscara, óculos de 

proteção.  

 

9 - Informações Toxicológicas: 

Grupo Químico: Pirazol 

Nome Comum: Fipronil 

Antídoto e tratamento: Não existe antídoto específico. Tratamento 

sintomático e de suporte. 

Telefone de emergência: (47) 3379 1342 ou 0800 702 5152 

Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina: 0800 643 5252 

 

10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação 

11 - Registro no Ministério da Saúde / ANVISA: M.S. Nº 3.2057.0075 


