FICHA TÉCNICA

IMIDASECT
Isco em gel (GL) contendo 2,15% (p/p) de imidaclopride
Autorização de venda PT/DGS ARMPB-06/2017 concedida pela DGS

INSECTICIDA DE USO DOMÉSTICO CONTRA BARATAS
CARACTERÍSTICAS
IMIDASECT é um insecticida pronto-a-usar destinado ao público em geral, indicado para o controlo de baratas em
locais interiores, como casas, apartamentos, edifícios públicos, cinemas, igrejas, hotéis, restaurantes, infantários,
escolas, hospitais, casas de repouso, balneários públicos, meios de transporte (navios, comboios, aviões),
armazéns, etc.
IMIDASECT é um isco em gel com imidaclopride na sua formulação, que actua por ligação aos neurónios causando
distúrbios na transmissão dos impulsos nervosos dos insectos, o que se torna letal. Em condições normais, o gel
mantém-se activo e palatável durante pelo menos dois meses.
As baratas são atraídas pelos nutrientes do gel/isco. Estas espalham o gel durante o movimento, contaminando
deste modo seus pares, causando envenenamento por contacto e ingestão.
IMIDASECT está recomendado no combate à barata alemã (Blatella germanica) e barata oriental (Blatta
orientalis).

MODO DE EMPREGO
Antes do tratamento, remova o máximo possível de todas as fontes atractivas de alimentos para as baratas
(restos de comida, migalhas, etc.) da área infestada, de modo a estimular a ingestão do gel.
Aplique o gel nas áreas infestadas e nos caminhos de acesso, mas também entre fontes de alimentos, bem como
zonas abrigadas quentes (<50°C) e húmidas (cantos, fendas, condutas de ventilação, atrás de rodapés e
electrodomésticos, ao longo de tubos, perto de pontos de água, etc.).
Durante as inspecções, verificar a área tratada e, se necessário, substituir o gel usado, pois as baratas deixam
excrementos e secreções para atrair as suas congéneres.
Substituir também o gel que se apresente ressequido, a fim de manter a palatabilidade do produto.

DOSES DE APLICAÇÃO
Organismos-alvo
Insectos adultos e ninfas da
barata alemã (Blatella germanica)

Insectos adultos e ninfas da
barata oriental (Blatta orientalis)

Nível de
infestação

Dose de
aplicação

Normal

1 gota / m2

Alto

2 gotas / m²

Normal

2 gota / m2

Alto

3 gotas / m²

N.º de
aplicações
As aplicações podem
ser repetidas a cada 2
meses ou quando o
produto é consumido.
Máximo de 6
aplicações/ano.

Nota: 1 gota de gel com aproximadamente 5 mm de diâmetro equivale a 0,1 g de produto comercial, pelo que uma embalagem com 5g
de permite tratar 15 a 50 m2 de área infestada.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Não expor as gotas de gel à luz solar, nem junto a aquecedores/radiadores.
Informar o seu distribuidor se o tratamento não for eficaz.
A validade do produto é de dois anos após fabrico.

MEDIDAS DE REDUÇÃO DO RISCO
Evitar contacto desnecessário com a preparação. O manuseamento pode ser prejudicial á saúde.
Não contaminar alimentos, utensílios de cozinha ou superfícies de contacto com alimentos.
Os iscos devem ser colocados de modo a minimizar o risco de serem consumidos por outros animais ou crianças.

FT – IMIDASECT (S-NP)

Página 1 de 2

AGO/2017

FICHA TÉCNICA
ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA
H410 Muito Tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH208 Contém 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Pode provocar reacção alérgica.
EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as
instruções de utilização.
P201 Manter fora do alcance das crianças
P273 Evitar a libertação para o ambiente.
P391 Recolher o produto derramado.
P501 Eliminar conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

ATENÇÃO

PRIMEIROS SOCORROS
Em caso de contacto com a pele, lavar com água abundantemente.
Se houver irritação da pele ou erupção: recorrer ao aconselhamento/cuidado médico. Tratamento sintomático.
Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) Tel.: 808250143

EMBALAGENS
Embalagem tipo seringa com 5 g de gel.

IMIDASECT é um produto de Sharda Europe B.V.B.A. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda.
Use biocidas com precaução. Antes de usar leia o rótulo.
Respeitar os usos, doses, condições e precauções indicados no rótulo, cuja determinação se baseou nas características do produto e nas
condições de aplicação para qual é recomendado.
O tratamento deve ser efectuado de acordo com as boas práticas tendo em conta que é da responsabilidade do aplicador todos os factores
que podem ser envolvidos e estão fora do nosso controlo (materiais usados, condições de aplicação, misturas, etc.).
O fabricante garante apenas a qualidade do produto vendido na embalagem original.
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