FICHA TÉCNICA SPOKING
INDICAÇÕES DE USO: SPOKING É um larvicida, regulador de crescimento de insetos, em formulação
concentrado emulsionável que atua interferindo no desenvolvimento das larvas de mosquitos vetores de
doenças, como o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, febre amarela, chikungunya, zika virus e o
Culex quinquefasciatus, vetor da filariose.
COMPOSIÇÃO: Piriproxifem 10,0% p/p, emulsificante e solvente.
MODO DE USO: Diluir o produto em água e aplicar através de pulverização manual ou motorizada, em
coleções de água não potável como: lagos, lagoas, represas, córregos, poças, águas de inundação,
fossas, valas, mangues, barragens e outros locais que sirvam como criadouros de mosquitos.
É importante compatibilizar a vazão do equipamento a ser usado, com a área a ser tratada, a fim de que
toda a superfície do criadouro onde houver larvas receba calda em quantidade suficiente para eliminá-las. O ciclo de tratamento deve ser
repetido, conforme avaliação técnica. Utilizar o produto conforme a tabela abaixo:
Quantidade de
SPOKING

Quantidade de
diluente

Área

5ml

10L de água

200m²

APRESENTAÇÃO: Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades) | Frascos dosadores 1L (caixas contendo 6 unidades) | Bombonas 5L
(caixas contendo 4 unidades).

PRECAUÇÕES:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS
DOMÉSTICOS.
CUIDADO
PERIGOSA
SUA
INGESTÃO,
INALAÇÃO, OU ABSORSÃO 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. Durante a aplicação não devem
permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Durante a
manipulação, preparação da calda ou aplicação, usar macacão com
mangas compridas, botas, luvas de borracha e máscara facial. Manusear o produto em local arejado.
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 Intoxicações
ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
DESCARTE: Antes do descarte da embalagem vazia, faça a tríplice
lavagem e adicione a água da lavagem ao produto a ser utilizado no
controle das pragas. Inutilizar as embalagens, perfurando o fundo,
antes da devolução. Método preferencial de descarte: as embalagens
vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram
adquiridas ou em postos / centrais de recebimento conveniados.
Observar as legislações estadual e municipal específicas.
MODO DE ELIMINAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PRODUTO TÓXICO
EM CASO DE DERRAMAMENTO: isole e sinalize a área contaminada; recolha o material com auxílio de pá e coloque em recipiente
lacrado e identificado; contate a empresa registrante. Evite o escoamento do produto para cursos d’água. Remover para área de descarte
de lixo e posterior incineração.

temperatura ambiente, local ventilado, e previamente destinado a esta
finalidade, evitando o acesso de pessoas não autorizadas e crianças.
RECOMENDAÇÕES:
Não aplicar o produto em animais domésticos, somente nas superfícies infestadas. Recomenda-se evitar o uso em carpetes e tapetes,
devido à possibilidade de acúmulo de poeiras, resultante de
aplicações frequentes e dificuldade de remoção, aumentando a
exposição.
CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO:
Conserve o produto em local seco, ventilado, coberto, ao abrigo da
luz solar e do calor excessivo.
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INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Éter piridiloxipropílico.
Nome Comum: Piriproxyfem.
Antídoto/Tratamento: Não há. Tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221.
Disque-Intoxicação Anvisa / Renaciat: 08007226001.

ARMAZENAMENTO: manter o produto na embalagem original
sempre fechada em local apropriado para produtos tóxicos, em
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

