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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

 

 

1 - Produto: LAMBDA MIX GARDEN 

 

2 - Forma Física: Sólido (Pó) 

 

3 - Categoria: Jardinagem Amadora – Inseticida Dose Única 

 

4 - Formulação: Pó Molhável 

 

Componentes Concentração (% p/p) 

Lambda-Cialotrina 10,00 

Inertes 90,00 

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 dimethyl 

cyclopropanecarboxylate 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 

- Fórmula Bruta: C23H19CIF3NO3 

- Atuação: Contato  

 

5 - Modo de usar: 

 Coloque um sachê hidrossolúvel (5g) fechado dentro de um pulverizador 

manual (gatilho ou pressão acumulada) com 1 (um) litro de água. Mexa até que 

o sachê e seu conteúdo se dissolvam completamente. Agite até formar uma 

mistura homogênea. Aplique diretamente sobre as plantas, pragas, locais de 

ocorrência, passagem e esconderijos dos insetos.  
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Aplique a calda imediatamente após a preparação, nas seguintes proporções: 

Baratas de Cozinha e Baratas de Esgoto: 25mL / m² 

Cochonilha, Lagarta, Pulgão e Formiga Cortadeira: 50mL / m² 

Aedes aegypti (larvas e adultos), Carrapato, Percevejo e Escorpião. 75mL / m² 

 

6 – Indicação de Uso: 

 Inseticida piretróide a base de Lambda-Cialotrina, indicado para o 

controle de cochonilhas (Orthezia sp.), formigas cortadeiras (Atta sp.), lagartas 

(Brassolis sp.), pulgões (Aphis sp.), baratas de cozinha (Blattella germanica), 

baratas de esgoto (Periplaneta americana), larvas e adultos do mosquito da 

Dengue (Aedes aegypti), carrapatos (Amblyomma sp.), percevejos (Triatoma 

infestans) e escorpiões (Tityus serrulatus). Produto dose única formulado para 

aplicação em jardinagem amadora. 

 

7 - Apresentação: Pacote de 25g, contendo 5 sachês hidrossolúveis de 5g. 

 

8 - Precauções: 

- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO 

PELA PELE; 

- O INTERVALO DE REENTRADA NOS AMBIENTES TRATADOS É 

DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO DO PRODUTO OU ENTÃO APÓS 

A ÁREA TRATADA ESTAR COMPLETAMENTE SECA; 

- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha e/ou 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 DOMÉSTICOS;  

- Não coloque este produto em utensílios para uso alimentar; 

- 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;  
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- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água 

corrente em abundância;  

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;  

- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou 

animais; 

- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;  

- 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. 

 

9 - SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: 

  

- Grupo Químico: Piretróide 

- Nome Comum: Lambda-Cialotrina 

- Antídoto e Tratamento: Não existe 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 

- Telefone SAC DIPIL: 0800 702 5152. 

 

10 – Registro no Ministério da Saúde / ANVISA: M.S. nº 3.2057.0068 


