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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: MADEMATO PLUS

2 - Categoria: Jardinagem Amadora

3 - Formulação: Líquido

4–

Componentes

Concentração (% p/v)

Glifosato

1,00

Inertes

99,00

TOTAL

100,00

Princípio Ativo:

Nome Químico: N-(phosphonomethyl)glycine
Nome Comum: GLIFOSATO
Registro CAS: 1071-83-6
Fórmula Bruta: C3H8NO5P
Atuação: Sistêmico

5 - Modo de usar:
O produto MADEMATO PLUS já vem na diluição ideal para pronto uso.
Despeje o conteúdo do frasco (1000 mL) em um pulverizador doméstico ou em
um regador.

Aplique o produto MADEMATO PLUS diretamente sobre as

plantas que se quer eliminar, de forma a molhar totalmente suas folhas.
Proceder à aplicação do produto nas horas mais frescas do dia e sem a
presença de ventos para que não ocorra a deriva do produto sobre as plantas
úteis (que não se quer eliminar).
Caso ocorra chuva na primeira hora após a aplicação, a eficiência do
produto pode ser comprometida. Caso necessário, repita a aplicação até a
completa eliminação das plantas daninhas. O conteúdo do frasco (1000 mL) é
suficiente para o controle de plantas daninhas em uma área de 30 a 35m².
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MADEMATO PLUS é um herbicida sistêmico recomendado para o controle não
seletivo de plantas daninhas em pós-emergência.
O melhor período para controlar as espécies perenes é próximo e/ou
durante a floração. Enquanto que, para plantas daninhas anuais, o melhor
período é entre a fase jovem até a formação dos botões florais. MADEMATO
PLUS é comprovadamente eficaz no controle da Tiririca (Cyperus spp.).
Verifica-se o resultado do controle entre o 7° e o 14° dia após a aplicação.
6 - Embalagem: 1000 ml
7 - Precauções:

- Não aplique sobre alimentos, utensílios de cozinha e aquários;
- Não aplicar em hortas e pomares;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de
Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água
fria e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância;
- CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E
ANIMAIS;
- A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER
NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Proteja os olhos durante a aplicação;
- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou
superfícies aquecidas;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais;
- Não coloque este produto sobre utensílio para uso alimentar;
- Usar imediatamente após a sua preparação.
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-As embalagens não deverão ser enterradas ou jogadas ao fogo, para não
comprometer o meio ambiente. Observar a Legislação Federal, Estadual e
Municipal específica.
-Existem locais próprios, nas cidades, onde são colocadas as embalagens
vazias para o descarte, onde são incineradas. Consultar o órgão Estadual e/ou
Municipal do Meio-Ambiente, quanto à destinação dos resíduos e embalagens
vazias.
-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.
8 – EPI’s:
- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção,
máscara, macacão impermeável e botas.
9 – Informações Toxicológicas:
Grupo Químico: Glicina substituída
Nome Comum: Glifosato
Antídoto e Tratamento: Tratamento sintomático e de manutenção. Não
administrar atropina (não é inseticida organofosforado).
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

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570062
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