FICHA TÉCNICA

SHEILA RB1
Isco em grânulos contendo 1% (p/p) de azametifos
Autorização de Colocação no Mercado nº 260/00/16NVPT

BIOCIDA DE USO VETERINÁRIO (TP18)
ISCO GRANULADO CONTRA MOSCAS EM INSTALAÇÕES PECUÁRIAS
MODO DE ACÇÃO
SHEILA RB1 é um insecticida organofosforado, que actua por contacto e ingestão, formulado sob a forma de isco
granulado. Contém azametifos (como ingrediente activo) e açúcar (atractivo).

MODO DE EMPREGO
SHEILA RB1 destina-se sobretudo a ser aplicado no interior de instalações pecuárias (estábulos, pocilgas, aviários,
etc.).
SHEILA RB1 deve ser aplicado nos locais em que as moscas se concentram com maior frequência, isto é, o mais
próximo possível dos animais, mas fora do alcance dos mesmos.
SHEILA RB1 espalha-se em camadas finas sobre superfícies horizontais, como por exemplo muros ou ombreiras,
em recipientes, pedaços de cartão ou papel, ou placas penduradas. Humedecer ligeiramente o granulado.

DOSES DE APLICAÇÃO
Aplicar 200g/100 m² de superfície, repartidos por diferentes locais. Repetir após 2 a 3 semanas, se necessário.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Substituir o granulado quando estiver coberto de moscas mortas ou sujidade.
Não adequado ao combate das moscas picadoras.

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA













Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Evitar respirar as poeiras.
A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
Evitar a libertação para o ambiente.
Usar luvas de protecção /vestuário de protecção /protecção ocular /protecção facial.
Tratamento específico (ver no rótulo).
Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
Recolher o produto derramado.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado para a recolha de resíduos perigosos.

ATENÇÃO

EMBALAGENS
Embalagens de 25g e 250g.

SHEILA RB1 é um produto de BELGAGRI SA. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda.
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