A BASE DE DICLORVÓS (DDVP),

INSETICIDA COM ALTO PODER KNOCK-DOWN E DESALOJANTE
E
ALTAMENTDO
CONCENTRA

DISPLACE 1000CE
É um inseticida com formulação equilibrada,
altamente concentrado e poderosa ação
desalojante. E caz no controle de Baratas,
Moscas e Mosquitos, em ambientes
domiciliares, rurais e industriais.

VANTAGENS

QUE SÓ O
DISPLACE 1000CE TEM PARA VOCÊ!
· Atua como inibidor de acetilcolinesterase;
· Alto poder Knock-Down e excelente Desalojante;
· Baixa dose de uso/diluição;
· Indicado para áreas internas e externas;

DISPLACE 1000CE
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DISPLACE 1000CE
FICHA TÉCNICA
Princípio Ativo: Diclorvós (DDVP)
Nome Comercial: Displace 1000CE
Grupo Químico: Organofosforados
Nome Químico: 2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate
N° CAS: 62-73-7
Tipo de Formulação: Líquido Concentrado Emulsionável
Classe: Inseticida
Composição: Diclorvós....................................................1000 g/L
Solubilidade: Produto Solúvel em Água
Estado Físico: Líquido
Modo de Ação: Atua como inibidor de acetilcolinesterase, causando elevação nos níveis de acetilcolina, levando a uma
síndrome colinérgica aguda, com o surgimento de sinais e sintomas no Sistema Nervoso Central, sendo estas manifestações
dependentes da dose e da via de exposição. Age por contato e ingestão.
Compatibilidade: Compatível com outros inseticidas.
Registro no Ministério da Saúde: sob No 33308.0018/001-9
Apresentação: Frasco Plástico 1L, 100mL
INDICAÇÃO:
Dispace 1000CE é indicado para controle de baratas, moscas e mosquitos em instalações rurais, residenciais e industriais. Uso
externo e interno.
APLICAÇÃO E MODO DE USAR:
Antes da aplicação do produto, promova a limpeza do ambiente, retire equipamentos e demais objetos do local da aplicação.
Aplicar 50mL/m² da calda inseticida uniformemente sobre a superfície, com auxílio de pulverizador manual ou motorizado,
equipado com bico jato leque. Ao aplicar o produto, utilize luvas, botas de borracha, macacão e avental impermeável.
Concentração de Uso: Diluir 5mL/1L Água limpa

TOXICOLOGIA (produto formulado)
DL50 oral aguda em ratos: > 2000mg/Kg
DL50 dermal aguda em coelhos: > 2000mg/Kg
Irritabilidade Ocular: Não irritante
Irritabilidade Dérmica: Não irritante
PRECAUÇÕES/RESTRIÇÕES DE USO:
Mantenha afastado da área de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas. Guardar o produto longe do
alcance de crianças e animais domésticos. Não aplicar o produto sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários.
Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Não comer, beber ou fumar durante a
aplicação do produto. Ao manipular o produto, utilize luvas impermeáveis. Tóxico para abelhas.
O ingrediente ativo, apresenta alta mobilidade no solo. Sua degradação no solo se dá por hidrólise e biodegradação.
O produto quando utilizado e aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.
INDICAÇÕES DE USO MÉDICO:
Grupo Químico: Organofosforados
Nome Químico: Diclorvós
Ação Tóxica: Inibidor de Acetilcolinesterase
Exposição do Aplicador:
Exposição Dérmica ao Preparo: EDAPP (MA) = 2,87 X 10⁵ mg/kg/dia
Exposição Dérmica na Aplicação: EDAPA (MA) = 2,2 X 10⁵ mg/kg/dia
Exposição Oral na Aplicação: EOAPA (MA) = 1,1 X 10⁶ mg/kg/dia
Primeiros Socorros: Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Caso haja contato com
os olhos, lavar com água corrente em abundância. Em caso de intoxicação/ingestão, NÃO provocar vômito e procurar ajuda
médica. Se inalado em excesso remover a pessoa para local fresco e ventilado. Pode ser fatal se ingerido.
Consulte imediatamente o centro de informações toxicológicas (CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico, levando o
rótulo/embalagem do produto.
Antídoto/Tratamento:
Sulfato de Atropina, Pralidoxima e Tratamento Sintomático.
Telefone de Emergência:
CEATOX (55) 0800 771 3733

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
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