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TOPMAX  Inseticida 
Deltametrina 

 

Classe:.........................................................Inseticida 

Ingrediente Ativo:.................................Deltametrina 

Grupo químico:...........................................Piretroide 

Fórmula Bruta: ..........................C22H19Br2NO3 
Formulação:...................................................Liquido  

Concentração:........................Deltametrina 2,9% p/p 

 

Responsável Técnico 

Adelar M.Zimmer CRQ-SC XIII n° 13200220      

                     

Atuação do Produto 

Inseticida de contato.                       

 

INDICAÇÃO DE USO:  

 

O produto é eficaz contra pulgas formiga, mosca 

doméstica e aedes aegypti. 

 

Dosagens 

 

Pragas  Dosagem ml /controle 

Formiga, Mosca pulga e 

aedes aegypti 

50 a 100 ml em 10 L de 

água 

 

Instruções de Uso 

 
Aplicar a solução indicada com auxílio de um 

pulverizador nos locais onde as pragas são 

encontradas. 

 

Modo de aplicação 

 
Diluir o produto 50 a100 ml em 10 litros de água, 

conforme infestação e usando um pulverizador 

manual aplicar em locais onde normalmente 

encontram-se os insetos 100 ml de solução do 

produto por m². 

 

Não aplicar na presença de crianças e animais 

domésticos. 

 

Precauções Gerais 

 
- Não coma, beba ou fume durante o 

manuseio e aplicação do produto. 

- Usar epi completo em todas as fases de 

preparo e uso do produto 

- Não utilize equipamentos com defeito 

- Não transporte produto junto com 

alimentos, medicamentos, rações, animais 

ou pessoas. 

 

 

 

 

Precauções no manuseio 

 
- Usar epi completo 

- Cuidado ao abrir o produto 

- Não coma, beba ou fume 

- Evitar contato direto com o produto 

 

Precauções durante o uso 

 
- Não aplicar sobre alimentos ou utensílios de 

cozinha, plantas e aquários. 

- Não aplicar com ventos fortes e nos horários 

de maior temperatura. 

- Utilizar as doses recomendadas 

- Usar epi completo (touca, botas, luvas 

máscaras de carvão e óculos. 

- Manter área isolada 

 

Precauções após a aplicação 

 
- Não reutilizar embalagem vazia 

- Fazer a tríplice lavagem e inutilizar a 

embalagem vazia 

- Manter o produto na embalagem original, 

longe de crianças e animais. 

 

Primeiros socorros 

 
Em caso de contato, lavar olhos e pele com água em 

abundância, procurar local arejado e procurar auxilio 

médico. Se inalado em excesso, leve a pessoa para 

local ventilado. 

Em caso de intoxicação procure atendimento médico, 

levando a embalagem do produto. 

 

Tratamento 

 
 O tratamento anti-histamínico e tratamento 

sintomático. 

 

Advertência ao meio ambiente 

 
- Não lave equipamentos em corpos de água 

- Não aplique produto com vento 

- Evite contaminação ambiental 

- Descarte corretamente as embalagens 

- Não aplicar o produto próximo a corpos 

hídricos ou locais alagados ou que possam 

alagar. 

- Aplicar somente as doses recomendadas 

- Produto altamente tóxico para ambientes 

aquáticos 
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