Document size: 60x115 mm (width x heigth)
Gross size: 80x115 mm (width x heigth)

Fendona 6 SC
Composição
Alfa-cipermetrina 5,8%
Substâncias inertes 94,2%

lta

Suspensão aquosa doseando 60 g/l de alfacipermetrina
Este producto contém formalina
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INSECTICIDA PARA SER APLICADO POR
EMPRESAS DE DESINFESTAÇÃO

81134295 PT1059

®

INSECTICIDA DE USO INDUSTRIAL

co

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE
HUMANA E PARA O AMBIENTE
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO

Autorização de venda nº 1107 S da DGS
Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas
em outro local da embalagem

500 ml
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Contém:

Responsável pela Autorização de Venda

® = Marca registrada de BASF
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MANTER FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS

do

BASF PORTUGUESA S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949
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Alfa-cipermetrina 5,8%
Substâncias inertes 94,2%
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INDICAÇOES GERAIS
FENDONA® elimina os insectos por acção
de contacto e ingestão. É recomendado
para o controlo de: moscas, mosquitos,
melgas, pulgas, baratas, formigas, traças,
percevejos e outras variedades de pragas
que interferem na Saúde Pública.
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FENDONA® é adequado para usar no interior
e exterior de residências, estabelecimentos
industriais e comerciais, assim como em
edificios públicos, incluindo hospitais,
hotéis, restaurantes, cozinhas e locais
onde se preparem e guardem alimentos.
Também pode ser usado em armazéns, no
tratamento residual de superficies (paredes,
tectos e pavimentos). Não têm cheiro, não
corroi nem mancha.
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MÈTODO DE APLICAÇÃO
FENDONA® deve ser misturado com água,
nas doses recomendadas e aplicado
em pulverização com gota grossa,
certificandose que os locais de tratamento
sejam evacuados de pessoas e animais,
não expondo alimentos e equipamento
utilizado na sua preparação ao tratamento.
Para o controlo de insectos voadores
(moscas,
mosquitos,
melgas,
etc.)
a aplicação deve ser feita de modo
homogéneo directamente sobre as paredes
(interiores e exteriores), chão, tecto e outros
locais onde esses insectos costumam
pousar. Molhar bem todas as superficies,
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mantendo o bico do pulverizador a uma
distância média de 40 cm; para o controlo
de baratas e outros insectos não voadores
(piolhas, pulgas, formigas, percevejos,
etc.), pulverizar os seguintes locais: em
volta dos ralos, rodapés, batentes de portas
e janelas, fendas nas paredes, frestas na
madeira, atrás e por debaixo de frigorificos
e fogões, nos pés e debaixo das mesas
de restaurantes e refeitòrios, debaixo de
balcões e armários, etc.
Devem ser usados volumes de água mais
elevados nos tratamentos de superficies
muito absorventes.
Os locais tratados podem ser reocupados
logo após a pulverização ter secado. Lavar
bem o pulverizador com água limpa depois
de ter sido usado.
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DOSES DE APLICAÇÃO
a) Para fortes infestações ou para obter
uma acção mais prolongada, usar 50 ml
de FENDONA® em 5 litros de água.
Aplicar 1 litro de calda para cada 20 m2
de superficie.
b) Para tratamentos iniciais contra a barata
usar 50 ml de FENDONA® em 5 litros de
água. Aplicar 1 litro de calda para cada
20 m2 de superficie.
c) Para tratamentos de rotina usar 25 ml de
FENDONA® em 5 litros de água. Aplicar
1 litro de calda para cada 20 m2 de
superficie.
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MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
No recipiente onde se prepara a calda deitar
metade da água necessária. Agitar bem a
embalagem até o produto ficar homogéneo.
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Deitar a quantidade do produto a utilizar
e completar o volume de água, agitando
sempre.
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MODO DE APLICAÇÃO
FENDONA® pode ser aplicado com o
vulgar pulverizador de dorso, ou com outro
equipamento convencional de pulverização
usado pelas empresas de desinfestação em
aplicações residuais, mas sempre com gota
grossa.
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NOTA
Os resultados da aplicação deste produto
são susceptíveis de variar pela acção de
factores que estão fora do nosso domínio,
pelo que apenas nos responsabilizamos
pelas características previstas na Lei.
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