
PRECAUÇÕES:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 
ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO PERIGOSA SUA 
INGESTAO, INALACAO, OU ABSORSAO PELA 
PELE.

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, 
plantas e aquários. 
Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e 
animais domésticos. 
Não fumar ou comer durante a aplicação.
Manter o produto na embalagem original.
Não reutilizar as embalagens vazias.
Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a 
pele, boca e olhos.
Durante a aplicação não devem permanecer no local 
pessoas ou animais domésticos. 

PRIMEIROS SOCORROS:
Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte 
atingida com água em abundância e sabão. 
Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente 
com água corrente em abundância.
Se inalado em excesso, remover a pessoa para local 
ventilado.
Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxica-
ções ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o 
rótulo do produto.  

DESCARTE:
As embalagens vazias podem ser descartadas em lixei-
ras comuns. Observar as legislações estadual e munici-
pal especificas.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:
Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S:
Reg. no M.S 3.5685.0043.001-1

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Piretróide.
Nome Comum: Alfa-cipermetrina.
Antídotos: Não há.
Tratamento: Tratamento sintomático.
Telefone de emergência: (16) 3663-2221  
Disque-Intoxicação Anvisa / Renaciat: 08007226001

FICHA TÉCNICA ALFALINE

FABRICADO POR: INTERFINA AGROQUÍMICA LTDA
Rua Domiciano Leite de Assis, 323 - Distrito Industrial Adib Rassi
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INDICAÇÕES DE USO: ALFALINE é um inseticida na forma de pó seco, indicado 
para o combate a pulgas, formigas e baratas. É recomendado em locais onde formu-
lações líquidas são contraindicadas. 

COMPOSIÇÃO: Alfa-cipermetrina 0,50% p/p.

MODO DE USO E DOSE:
ALFALINE vem pronto para uso em frasco plástico aplicador para ser utilizado direta-
mente da embalagem, polvilhando o produto nos locais onde os insetos vivem, se 
abrigam e transitam.
Nas aplicações sobre superfícies, recomenda-se utilizar aproximadamente 50g por 
m2, nos seguinte locais: caixas de força, atrás dos espelhos de interruptores elétri-
cos, conduítes, estantes, armários e móveis onde são guardados livros e documen-
tos, nos rodapés, frestas, rachaduras, buracos, pisos e assoalhos.

APRESENTAÇÃO: Talqueiras de 100g (caixas contendo 24 unidades).


