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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: MADELESMA GARDEN

2 - Forma Física: Sólido

3 - Categoria: Jardinagem Amadora

4 - Formulação: Isca Granulada

Componentes

Concentração (% p/p)

Fosfato Férrico

3,00

Inertes

97,00

Total

100,00

4.1 - Princípio Ativo:
- Nome Químico: Ferric phophate
- Nome Comum: Fosfato Férrico
- Registro CAS: 13463-10-0
- Fórmula Bruta: FePO4.2 H2O
- Atuação: Ingestão

5 - Modo de usar:
Espalhe as iscas de maneira uniforme sobre o solo úmido, próximo às
plantas que se pretende proteger, preferencialmente no final da tarde, pois as
lesmas e caramujos se alimentam durante a noite até o início da manhã.
Reaplique assim que as iscas forem consumidas ou no mínimo a cada
duas semanas, garantindo que os indivíduos recém eclodidos dos ovos
também consumam o produto. Estima-se um mínimo de 4 aplicações para
garantir um controle efetivo, devido à natureza sazonal dos moluscos.
Dosagem recomendada: 5g/m². 50g é suficiente para tratar até 10m². Não
acumule as iscas em montes, espalhe.
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MADELESMA GARDEN protege suas plantas desde a primeira aplicação,
pois afeta o metabolismo dos moluscos causando lentidão e inibindo sua
alimentação, levando a morte entre 3 a 6 dias após a ingestão.
6 – Indicação de Uso:
Isca moluscicida granulada a base de fosfato férrico, indicada para o
controle de caramujos (Achatina sp.) e lesmas (Limax sp.).
Produto pronto uso para aplicação em jardinagem amadora.

7 - Apresentação: Pacote de 50g, 500g (10x50g) e 1,5 Kg (30x50g).

8 - Precauções:
- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO
PELA PELE;
- 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 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;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura
ambiente.
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9 - SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:
- Grupo Químico: Inorgânico
- Nome Comum: Fosfato Férrico
- 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 - Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação
11 – Registro no Ministério da Saúde / ANVISA: M.S. nº 3.2057.0069
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