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EXIT 100 EW
Inseticida com amplo espectro de ação no controle de insetos rastejantes
Emulsão óleo em água (EW)
Composição:
Cipermetrina, 100 g/l (10,2% p/p)
Excipientes q.b.p.........100%
Contém 1,2-benzisotiazol-3-ona. Pode causar reação alérgica.

Registado e Fabricado por:
AGRIPHAR IBERIA S.L.U
IP A ilha.
c/Rio Viejo, 80.
41703 dos Hermanas (Sevilha)
Tel.: 954 930001
www.agriphar.es
Distribuído por:
Fitosistema, Lda
Rua do Campo, 2710-476 Sintra
fitosistema@fitosistema.com
Tel. 912 200 846

500ml

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO
USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL
AGITE ANTES DE USAR
Autorização de venda nº1602S concedida pela DGS
Nº de lote de produção, data de fabrico e data de validade: ver embalagem

27/08/14 10:45

FRASES DE RISCO
S2 Manter fora do alcançe das crianças.
S13 Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo o dos animais.
S23 Não respirar os gases, vapores, fumos ou aerossóis.
S24/25 Evitar contato com olhos e pele.
S37 Usar vestuário de proteção e luvas adequadas.
S60 Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como
resíduos perigosos.
S61 Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.
Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o
médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).
RECOMENDAÇÕES EM CASO DE INTOXICAÇÃO OU ACIDENTE
A intoxicação pode causar:
Irritação dos olhos, pele e mucosa. Reações de hipersensibilidade.
Primeiros socorros:
Retirar a pessoa da área contaminada e retirar as roupas manchada ou salpicada.
Em caso de contacto com os olhos, lave com água corrente durante o minimo de 15 minutos mantendo as pálpebras afastadas
(não se esqueça de remover as lentes).
Contaminação da pele, lave com bastante água e sabão, sem esfregar.
Verificar a respiração. Se necessário, recorrer a respiração assistida.
Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-a de lado com a cabeça
mais baixa do que o resto do corpo e os joelhos fletidos.
Transportar a vítima para o hospital e sempre que possível levar
o rótulo ou o recipiente.
NÃO ABANDONE A VITIMA EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.
Conselhos terapêuticos para médicos e pessoal médico:
Tratamento sintomático.
EM CASO DE INTOXICAÇÃO LIGUE PARA A LINHA DO CENTRO DE
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/INTOXICAÇÕES CIAV

TEL 808 250 143
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R50/53: Nocivo para organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
Perigoso para o
meio ambiente

A FIM DE EVITAR RISCOS PARA AS PESSOAS E O AMBIENTE SIGA AS INSTRUÇÕES DE USO.
SP1: Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. (Não
limpar o equipamento de aplicação perto de águas superficiais./Evitar contaminações através de esgotos ou cursos de água)
SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e
colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de
receção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação
da calda.
ÁREA DE APLICAÇÃO E USOS
CARACTERÍSTICAS:
EXIT 100 EW é um insecticida de amplo espectro de ação à base de cipermetrina que proporciona o controlo de insetos rastejantes (formigas, baratas,
pulgas, etc.). É caracterizado pelo seu efeito de choque e de grande eficácia
em doses baixas, contra adultos, larvas e com efeito secundário contra ovos.
Pode ser aplicado no interior das instalações
onde se manuseiam alimentos, a sua aplicação deve ser sempre direcionada para o
chão e rodapés e nunca no ar, nem sobre superfícies onde se processam, preparam ou se
consomem alimentos.
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Modo de aplicação e dosagem:
Antes de aplicar o produto, é aconselhável uma limpeza prévia
da área a ser tratada.
Dose de aplicação:
-50 ml em 5 litros de água por cada 100-150 m2 de superfície, no
caso de forte infestação.
-25 ml em 5 litros por cada 100-150 m2 de superfície, no caso de
tratamentos de manutenção de rotina.
Agite e efectue uma aplicação localizada a baixa pressão sobre
rodapés e chão, sobretudo nas áreas onde os insetos se escondem ou se deslocam para melhorar a sua eficácia. Pode ser aplicado tanto em superfícies porosas como não-porosas. Aplicar
sob a forma de jato em fendas e rachaduras.
PRECAUÇÕES
Não se aplica sobre alimentos, nem utensílios de cozinha. Não
pode ser aplicado no ar ou em superfícies onde os alimentos são
manipulados, preparados ou consumidos.
Não utilize este produto na presença de pessoas.
Ventilar adequadamente antes de entrar no recinto.
Não misturar com outros produtos químicos.
Evitar o contato com as superfícies tratadas.
No caso de aplicar o produto EXIT 100 EW na indústria alimentar,
esta aplicação deverá ser realizada numa altura de não laboração
da empresa e deverá ser respeitado um período mínimo de segurança de 12 horas antes de fazer uso das instalações tratadas.
Tomar todas as medidas necessárias, para que os alimentos,
máquinas ou utensílios que serão utilizadas posteriormente nos
locais ou instalações tratadas com EXIT 100 EW, não contenham
resíduos de nenhum das suas substâncias activas.
AVISO:
As recomendações e informações fornecidas são o resultado de
extensivos e rigorosos testes e ensaios. Não obstante, podem intervenir numerosos factores que escapam ao nosso controlo (preparação da calda, aplicação, climatologia, etc.). A empresa garante
a composição, a formulação e o conteúdo do produto formulado.
O aplicador profissional será responsável pelos danos causados
(falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) pelo não
cumprimento total ou parcial das instruções no rótulo.

EXIT100EW.indd 4

27/08/14 10:45

