
PRECAUÇÕES:
CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E DE ANIMAIS. 
CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E DE ANIMAIS. 
-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha e aquá-
rios. 
-Não aplicar em hortas e pomares. 
-Não reutilizar as embalagens vazias. 
-Manter o produto na embalagem original. 
-Durante a aplicação não devem permanecer no local pesso-
as ou animais. 

PRIMEIROS SOCORROS: 
-Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte 
atingida com água e sabão. 
-Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente 
em abundância. 
-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventila-
do. 
-Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações 
ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do 
produto. 
-Recomenda-se o uso de luvas aplicação e manipulação do 
produto. 
-As embalagens vazias podem ser descartadas em lixeiras 
comuns.
-Conservar o produto sempre na sua embalagem original em 
local seco, ventilado e temperatura ambiente.

RECOMENDAÇÕES:  
- Não aplicar nas horas mais quentes do dia para evitar 
dispersão indesejada das microgotas.
- Aplicar somente nas plantas que deseja eliminar 

- Evitar deriva sobre plantas úteis. 
- Usar a calda imediatamente após a sua preparação.

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:
3.5685.0039.001-8

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Imidazolinona
Nome Comum: Imazapir
Antídoto/Tratamento: Anti-histamínicos e tratamento 
sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Disque-Intoxicação Anvisa / Renaciat: 08007226001

FICHA TÉCNICA ROÇADA GARDEN

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: Roçada é um herbicida sistêmico seletivo, concentrado solúvel em 
apresentação dose única, indicado para o combate a plantas  daninhas como: picão preto 
(Bidens pilosa), picão branco (Ganlinsoga parviflora) e tiririca (Cyperus rotundus) para 
aplicação em  jardins residenciais e em gramados, sem prejudicar as demais plantas orna-
mentais do jardim.

COMPOSIÇÃO: Imazapir 10,0% p/p, cossolvente, umectante e veículo. 

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Diluir 1,5ml (conteúdo do flaconete) em um 1L de água. Aplicar com pulverizador manual 
spray ou regador. Em caso de pulverizador com gatilho, agite a embalagem, depois gire o bico 
aplicador para a posição on. Direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o 
gatilho, cobrindo com spray as plantas daninhas indesejáveis. O conteúdo de uma embala-
gem aplicadora contendo um litro dá para cobrir uma área de 30m².

APRESENTAÇÃO: Caixas de 15ml contendo 10 flaconetes de 1,5ml (caixas contendo 16 
unidades).


