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Autorização de venda em Moçambique nº DSV - 1859 

 

Tipo 

Insecticida pronto-a-usar em gel à base de fipronil para 

controlo de formigas. Efeito forte e de longa duração. 

Composição (substância activa) 

Fipronil …………………………………………………………….…… 0,01% 

 

Dose de aplicação 

Colocar cerca de 0,5 g de produto (em papel ou folha de 

alumínio) com cerca de 35 cm de intervalo nas zonas de 

abrigo das formigas, nas zonas da sua passagem, em 

espaços das paredes, cantos ou bordas do chão, 

contadores, gabinetes, prateleiras, tectos caídos, entre 

outros locais, onde as formigas possam ser um problema. 

A quantidade deverá ser sempre cerca de 1,5 g de produto 

por cada m
2
 nas zonas de refúgio ou passagem de formigas. 

Geralmente deve colocar-se na cozinha cerca de 10 a 25 

pontos de insecticida; nos WC e restantes divisões 

geralmente até 12 pontos. 

 

Instruções de uso 

Tirar a tampa da extremidade da seringa ou tubo. Para um 

controlo eficaz das formigas, utilizar todo o conteúdo da 

seringa de uma só vez para que tenha efeito durante 3 

meses. Para um controlo continuado das formigas 

recomenda-se uma nova aplicação a cada 2 ou 3 meses. 

O produto é fácil de aplicar e tem uma excelente actividade 

derivada dos seus ingredientes especiais, logo controla uma 

grande quantidade de formigas eficazmente. 

 

Vantagens 

Efeitos imediatos, com resultados de um dia para outro. 

Elimina até as formigas mais escondidas. 

Modo rápido e limpo de eliminar formigas. 

Altamente palatável, altamente atrativo para formigas, o 

que faz com que consumam o gel. 

Baixa dosagem requerida, o que o torna económico e 

seguro para outros animais. 

Forte efeito de eliminação secundária, pois as formigas 

transportam o gel para a colónia. 

 

Precauções 

Utilizar apenas para controlo de formigas e de acordo com 

as intruções de uso. Manter fora do alcance das crianças e 

de animais domésticos. Em caso de contacto com a pele 

lavar muito bem com água e sabão. Para mais informações 

de segurança consultar a Ficha de Dados de Segurança. 

 

Embalagens 

Seringas de plástico de 35 g. 

Tubos de plástico de 20 ou 250 g. 

 

Armazenamento 

Manter apenas na embalagem original. Manter afastado 

do calor. Proteger contra a humidade. Proteger da luz solar 

directa. Proteger de temperaturas acima dos 30ºC. 

Podem ocorrer alterações nas características do produto se 

este for armazenado acima da temperatura indicada por 

extensos períodos de tempo. 

 

Validade 

Embalagens fechadas têm uma validade de 24 meses após 

a data de fabrico. 

 

AVISO: A garantia deste produto está limitada à 

composição que figura na etiqueta, já que a sua utilização 

está fora do controlo do fabricante/vendedor. A Atlanlusi 

África não se responsabiliza por quaisquer resultados 

diferentes dos previstos. Não é permitido o reembalamento 

do produto sem autorização prévia por escrito. 


