
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. 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 imediata-
mente 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. Este 
produto contém carbamato que inibe a colinesterase. 

DESCARTE: Inutilizar as embalagens de maneira segura em 
lixeiras comuns de sistema de coleta seletiva. Método prefer-
encial de descarte: as embalagens vazias devem ser devolvi-
das aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em 
postos centrais de recebimento conveniados.  Observar as 
legislações estadual e municipal especificas.

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 
poste rior incineração. 

ARMAZENAMENTO: Manter o produto na embalagem origi-
nal sempre fechada em local apropriado para produtos 
tóxicos, em temperatura ambiente, local ventilado, e previ 
amente destinado a esta finalidade, evitando o acesso de 
pessoas não autorizadas e crianças.
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INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Carbamatos.
Nome Comum: Bendiocarbe.
Antídoto/Tratamento: Atropina. Tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221.
Disque-Intoxicação Anvisa / Renaciat: 08007226001. 

FICHA TÉCNICA BENDIOCID 40 PM

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: BENDIOCID 40 PM é um inseticida carbamato à base de Bendiocar-
be, em formulação pó molhável, indicado para o combate a escorpiões, baratas e pulgas. 
Ideal para pulverizações residuais no intra e peri-domicílio das casas. Manter as pessoas e 
os animais domésticos longe das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas.

COMPOSIÇÃO CE: Bendiocarbe 40% p/p, Antiaglomerante, dispersante, umectante e 
veículo.

MODO DE USO: Diluir o produto em água na dosagem abaixo recomendada:

PRAGAS QUANTIDADE 
DE PRODUTO 

QUANTIDADE 
DE DILUENTE ÁREA 

ESCORPIÕES  
 PULGAS 
BARATAS 

1 sachê de 15g 
1 sachê de 15g 
1 sachê de 15g 

1 Litro  
1 Litro  
5 Litros  

20m²  

100m²  

Forma de aplicação: Aplicar através de pulverizador manual ou motorizado, aproximadamente 50ml de calda para cada m². 
Recomenda-se pulverizar mantendo o bico do pulverizador a uma distância de 40cm da superfície a ser pulverizada.

Locais de aplicação: A pulverização da calda inseticida deverá ser realizada me áreas internas e externas, em superfícies como: 
paredes, pisos, tetos, fendas e frestas e em pequenos vãos como: embaixo e atrás de móveis e outros locais onde os insetos se 
abrigam e transitam.

INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES: O produto deve ser aplicado novamente em caso de reinfestação.

Período de reentrada: Recomenda-se não entrar no local tratado antes de no mínimo 6 horas.

APRESENTAÇÃO: Caixa de 1,2Kg contendo 40 sachês de 30g (caixas contendo 2 unidades).


