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FICHA TÉCNICA
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TSUNAMI SC 200
VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS

IMIDACLOPRID

INDICAÇÃO:

O TSUNAMI SC 200 da Kelldrin é eficaz contra carrapatos, pulgas, cupins, formigas e baratas. Atua
protegendo as estruturas, estabelecendo uma zona tratada que os cupins não podem detectar. Possui efeito
em cadeia que contribui para o extermínio de toda a colônia.

COMPOSIÇÃO:

Imidacloprid....................................................................................................................................20% (p/p)
Benzoato de Denatônio...............................................................................................................0,001% (p/p)
Emulsificantes e veículo.

INSTRUÇÕES DE USO:

Prepare diretamente no tanque pulverizador uma calda com 25 mL do TSUNAMI SC 200 da Kelldrin
para cada 10 litros de água na dose de 200 m2.

ADVERTÊNCIAS:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO -
PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE.

RESTRIÇÕES DE USO:

O produto quando aplicado nas doses e formas recomendadas não apresenta demais restrições de uso.
Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.

PRECAUÇÕES:

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a
aplicação. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais doméstico. Durante a aplicação não
devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Mantenha o produto na embalagem original.
Não reutilize a embalagem vazia. Durante a manipulação, preparação e aplicação, usar macacão com
mangas compridas, botas, luvas de borracha, protetor ocular e máscara facial com proteção contra vapores.
Após aplicação do produto, promover 01 hora de ventilação, antes de entrar no local. Armazenamento:
Armazene o produto em temperatura ambiente amena e longe de alimentos, evitando o acesso de pessoas
não autorizadas, principalmente crianças. Métodos de eliminação e desativação: Em caso de acidente,
recolher o produto derramado em frascos hermeticamente fechados. Limpar a área afetada e os objetos
contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Consulte a empresa registrante através do telefone
indicado no rótulo para destinação final. Para descarte da embalagem, observe a legislação Municipal,
Estadual ou Federal específica.
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FICHA TÉCNICA 

PRIMEIROS SOCORROS: 

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou o serviço de Saúde mais próximo, levando a 
embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com 
água fria corrente e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em 
abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito. Se inalado em excesso, remover a pessoa para 
local ventilado.  

LOTE E VALIDADE: 

Lote/Fabricação: Verificar embalagem
Validade: 24 meses 

APRESENTAÇÕES: 

100 mL - caixa padrão c/ 25 x 100 mL            

100 mL - caixa padrão c/ 2 x12 x 100 mL     

300 mL - caixa padrão c/ 3 x 4 x 300 mL     

1000 mL - Caixa padrão c/ 6 x 1000 mL 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: 

Aspecto: Líquido
Cor: Bege 
Odor: Característico  

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS: 

pH: Não se aplica  
Densidade (g/mL): Não se aplica 

PRODUTO NOTIFICADO/RESGISTRADO ANVISA/MS: 

Produto registrado na ANVISA/MS: 325.220. 063 

RESPONSÁVEL TÉCNICA: QUÍMICA 

Cássia Rodrigues da Silva 
CRQ XII 12101345 
�

GARANTIA: 

A qualidade dos produtos da KELLDRIN é incondicionalmente garantida para a satisfação dos seus 
clientes. Nossos representantes estão aptos a lhe fornecer todas as informações e assistência técnica.


