Ficha Técnica LESMAREX
ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

Nome Comercial: MOLUSCICIDA
LESMAREX
Nome Comum: Metaldeído
Categoria: Isca Granulada
Registro Ministério da Saúde:
M.S 3.2781.0059
Composição química: r-2,c-4,c-6,c-8tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane
COMPOSIÇÃO:
Metaldeído...........................................................................5% p/p
Inertes (Atrativo, antiaderente, aglutinante, diluente) …95 % p/pp
INDICAÇÕES DE USO:
LESMAREX é um moluscicida a base de Metaldeído, indicado para
controle de Lesma e Caramujo Africano (Achatina fulica), que tem
por hábito alimentar ser um herbívoro generalista (folhas, flores,
frutos, casca caulinar).
MODO DE USAR E DOSAGEM:

Pragas

Dosagem / Área
g / m²

Caramujos
Lesmas

10/10
14/10

Para Caramujo: Aplicar LESMAREX na proporção de 10 g para 10
m², distribuindo o produto nos ambientes a serem tratados, tais
como: áreas próximas a canteiros, vasos, muros, viveiros e
estufas.
Para Lesma: Aplicar LESMAREX na dose de 14 g para 10 m²
(equivalente a uma colher de chá), distribuindo o produto no solo
entre as plantas.
RECOMENDAÇÕES:
Considerando os hábitos desse grupo de moluscos, recomendase que a aplicação ocorra antes de noites quentes e úmidas,
sempre que se observar a presença dessas pragas. Em alta
incidência, se necessário, reaplicar a dosagem do produto
semanalmente, até atingir todo o ciclo do desenvolvimento da
espécie (aproximadamente 5 semanas).
PRECAUÇÕES:
CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO
PELA PELE!
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS.
-De acordo com as características do produto, não se aplica
intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de
aplicação.
-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.
-Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções
a tomar para evitar acidentes.
-Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou
respiratória.

-Só utilizar em locais de difícil acesso a crianças e animais
domésticos.
PRIMEIROS SOCORROS:
-Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço
de Saúde, levando a embalagem ou 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 ventilado.
ELIMINAÇÃO E DESCARTE:
-Em caso de pequenos derramamentos, recolha o produto
fazendo uso de uma pá de lixo e uma vassoura. Em caso de
grandes derramamentos, isole e sinalize a área contaminada, não
deixe o produto escorrer para ralos, bueiros ou mananciais.
Recolher o produto com uma pá, acondicionando em recipientes
plásticos adequados lacrando e identificando. Contate a
Insetimax para indicação da destinação final.
Para descarte das embalagens vazias, proceda o descarte de
acordo com a legislação local vigente. Caso não disponha desta
informação, consulte a Insetimax para orientação sobre a
destinação da embalagem vazia.
ARMAZENAMENTO:
Conservar o produto sempre na embalagem original em local
seco, ventilado, temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar.
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nei Aparecido Padovan
CRQ: 04217828 – IV Região
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Tetroxocano
Nome Comum: Metaldeído
Antídoto/Tratamento: Não há antídoto especifico / Tratamento
Sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-1000
Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110
FABRICANTE:
INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
CNPJ: 05.328.961/0001-43
E-mail: contato@insetimax.com.br
Site: www.insetimax.com.br
SAC:0800-9401018
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