
PRECAUÇÕES:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 
ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA 
INGESTÃO, OU ABSORÇÃO PELA PELE.
• Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas 
e aquários.
• Não fumar ou comer durante a aplicação.
• Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as 
embalagens vazias.
• Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais 
domésticos. 
 
PRIMEIROS SOCORROS:
• Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações 
ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do 
produto.
• 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 ventila-
do.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:
• Os restos das iscas devem ser descartados de maneira 
segura.
• Recomenda-se envolver previamente utilizando luvas e 
sacos de lixo.
• Descartar em lixeiras comuns.
• Observar legislação estadual e municipal específica.

ARMAZENAMENTO:
Armazenar em temperatura ambiente, protegido do sol e 
calor e evitando o acesso crianças e animais domésticos.

INTERVALO DE APLICAÇÃO:
Em caso de necessidade, reaplicar o produto 30 dias após a 
primeira aplicação.
CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO:
Conserve o produto em local seco, ventilado, coberto, ao 
abrigo da luz solar e do calor excessivo.
QUÍMICO RESPONSÁVEL:
Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S:
3.5685.0034.001-0

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Organofosforado
Nome Comum: Azametifós
Antídoto/Tratamento: Atropina, Oximas. Tratamento 
Sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Centro de Informações Tóxicológicas: 0800-0148110

FICHA TÉCNICA MOSCACID

FABRICADO POR: INTERFINA AGROQUÍMICA LTDA
Rua Domiciano Leite de Assis, 323 - Distrito Industrial Adib Rassi
Jardinópolis - SP / CEP: 14680-000     Fone: (16) 3663-2221 / 3663-2222
CNPJ: 12.846.660/0001-77     contato@interfina.com.br

INDICAÇÕES DE USO: MOSCACID é uma isca inseticida que vem pronta para uso  indicado 
para o combate a moscas.

COMPOSIÇÃO: Azametifós 1% p/p, atrativos, antiaglomerante, veículo, corante e desnatur-
ante 99% p/p.

DOSE E MODO DE USO: 
Dose: 2g do produto por m² de área.
MOSCACID deve ser aplicado diretamente na embalagem, ou através de um utensílio apro-
priado como recipientes descartáveis de plástico ou papelão, evitando o contato manual com 
o produto. Pode ser aplicado também, junto a batentes, muretas ou outros locais onde for 
detectado a infestação por moscas. Um envelope de 25g é suficiente para tratar uma área de 
até 12,5m².

Recomenda-se substituir a isca a cada 30 dias ou quando esta apresentar acúmulo excessivo de pó e for observada a 
diminuição de sua atratividade.
É recomendável utilizar luvas protetoras durante a aplicação do produto.
Também é recomendado não misturar ou aplicar o produto com alimentos e outras iscas.
Locais de uso: churrasqueira, quintal, jardim e outros com alta incidência de moscas.
Restrições: Não aplicar o produto diretamente no chão, nem próximo de alimentos, bebidas, ração animal, medicamentos e 
produtos de higiene.

APRESENTAÇÃO: Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 2 unidades).


