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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

 

1 - Produto: FLORAN GARDEN FUNGICIDA 

2 - Forma Física: Líquida 

3 - Categoria: Jardinagem amadora 

4 - Formulação: Líquido Pronto Uso 

 

Componentes Concentração (% - p/p) 

Difenoconazol 0,0167 % 

Inertes 99,9833 % 

Total 100,00 % 

 

4.1 –  Princípio Ativo: 

Nome Químico: cis-trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-

1,3-dioxolan-2-yl]phenyl4-chlorophenyl ether 

Nome Comum: Difenoconazol 

Registro CAS: 119446-68-3 

Fórmula Bruta: C19H17Cl2N3O3 

Atuação: Contato 

 

5 - Modo de usar: 

         O produto FLORAN GARDEN FUNGICIDA é um fungicida pronto para 

uso, indicado para tratamento preventivo e curativo de doenças fúngicas em 

plantas ornamentais. 

Agite o frasco antes de usar. Posicione o bico do gatilho na função 

spray. Pulverize o produto sobre as plantas que se pretende proteger e/ou 

sobre as plantas já infectadas pelos fungos, até o completo molhamento da 

planta. 

 

5.1. Indicação de Uso:  
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O produto FLORAN GARDEN FUNGICIDA é indicado para prevenção e 

controle de doenças fúngicas causadas por Oidium sp; Diplocarpon sp.; entre 

outros. 

6 – Apresentação / Embalagens: Frasco de plástico com gatilho 500ml 

7 - Precauções: 

- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO 

PELA PELE; 

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, pomares 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;  

- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;  

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

ambiente. 

 - Não aplicar em áreas externas em dias chuvosos; 

- Não aplicar próximo a nascentes e cursos d’água; 

- Evite o contato direto com a pele, olhos e boca; 
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8 - EPI´s: 

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

proteção.  

 

9 - Informações Toxicológicas: 

Grupo Químico: Triazol 

Nome comum: Difenoconazol 

Antídoto e tratamento: Não há 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 3.2057.0073 


