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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

 

1 - Produto: LAMBDA MIX 5 CE 

 

2 - Forma Física: Líquido  

 

3 - Categoria: Venda Restrita para Instituições e Empresas Especializadas 

 

4 - Formulação: Concentrado Emulsionável 

Componentes Concentração (% p/p) 

Lambda-Cialotrina 5,00 

Inertes 95,00 

Total 100,00 

 

4.1 - Princípio Ativo: 

- Nome Químico: Reaction product comprising equal quantities of (R)-α-

cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α- cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-

[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate 

- Nome Comum: Lambda-Cialotrina 

- Registro CAS: 91465-08-6 

- Outro Nome: Cyhalothrin 

 - Fórmula Molecular: C23H19ClF3NO3 

- Atuação: Contato 

 

5 - Embalagens: 1L, 5L e 20 L 

 

6 - Modo de usar: 

 Dilua 50 ml do produto em 10 litros de água, diretamente no tanque do 
pulverizador. Pulverize aproximadamente 50ml de calda por m² nos locais de 
ocorrência, passagem e esconderijos dos insetos, tais como fendas, frestas, 
rodapés, ralos, lixeiras, atrás e embaixo de móveis, máquinas, pias, etc. Este 
produto não deve ser diluído em querosene ou óleo diesel. 
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6.1. Indicação de uso: Inseticida líquido com amplo espectro de ação, 

indicado para controle de baratas (Blattella germanica  e Periplaneta 

americana), formigas (Solenopsis sp.), cupins de madeira seca (Cryptotermes 

brevis), mosquito da dengue – Aedes aegypti (larvas e adultos) e pulgas 

(Ctenocephalides felis). 

7 - Precauções: 

- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS; 

- CUIDADO! PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA 

PELE; 

- A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER 

NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO; 

- CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS 

DOMÉSTICOS; 

- DURANTE A APLICAÇÃO NÃO DEVEM PERMANECER NO LOCAL 

PESSOAS OU ANIMAIS DOMÉSTICOS; 

- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários; 

- Não aplicar o produto em áreas externas em dias chuvosos ou com ventos 

fortes. Nunca aplicar em locais próximos a mananciais e corpos d'água; 

- Não beber, comer ou fumar durante a aplicação; 

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de 

Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 

- Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens 

vazias; 

- 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;  

- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou 

superfícies aquecidas;  

- Pode ser fatal se ingerido;  

- Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito; 
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- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar 

para evitar acidentes;  

- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória;  

- Em caso de acidente, absorver o produto com materiais inertes tais como: 

serragem, terra ou areia. Recolher o produto com auxílio de pás e enxadas, 

transferindo-o para um recipiente plástico resistente. Lacrar e identificar o 

recipiente e consultar a empresa registrante para destinação final;  

- Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grande quantidade de 

água e sabão;  

- O método de desativação é por oxidação química, através de incineração 

industrial, em incinerador licenciado pelo órgão competente do meio ambiente; 

- Efetuar a tríplice lavagem da embalagem antes de encaminhar a mesma para 

devolução e/ou descarte. Aproveitar a água para o preparo da calda; 

- Armazenar o produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente; 

- Existem locais próprios indicados pelas Prefeituras Municipais - Sec. Meio 

Ambiente, onde são colocadas as embalagens vazias para a desativação e o 

descarte. Caso não disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante para 

orientações de como proceder para a devolução das respectivas embalagens;  

 

8 – EPI’s:  

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, 

macacão impermeável, máscara e botas. 

 

9 - Informações Toxicológicas: 

 Grupo Químico: Piretróide 

 Nome Comum: Lambda-Cialotrina 

Antídoto e Tratamento: Não existe antídoto específico. Tratamento 

sintomático e terapêutica 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. 
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10 – Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação 

  

 Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570065  

 


