
COMPOSIÇÃO: lndoxacarbe 0,6000% p/p; Benzoato de Denatonium 
0,0002 (Desnaturante); Solvente, Conservante e Atrativos. 

INDICAÇÕES DE USO: XERIFE GOLDEN GEL BARATICIDA é 
um inseticida indicado para o controle de baratas (8/attella 
germanica e Periplaneta americana). 

MODO DE USAR: XERIFE GOLDEN GEL BARATICIDA é um 
produto de pronto uso. Pode ser aplicado de 2 maneiras: 
1. Retirar a tampa da seringa e colocar a agulha aplicadora e o 
êmbolo. Pressionar levemente o êmbolo depositando gotas ou 
filetes do produto nos pontos onde as baratas se abrigam e/ou 
transitam. 
2. O produto também pode ser aplicado através de pistola 
aplicadora. Para isto basta destampar a seringa, colocar a agulha, 
acoplar à pistola e puxar o gatilho levemente de maneira a produzir 
pequenas porções que devem ser depositadas na forma de gotas 
ou filetes, conforme a experiência do aplicador. Estas gotas ou 
filetes devem sempre ser aplicados onde as baratas se abrigam ou 
transitam. 

DOSE DE APLICAÇÃO: 0,5 g/ m' 

LOCAIS DE APLICAÇÃO: Ambientes internos como cozinhas, 
depositar nos banheiros em locais escuros úmidos protegidos 
como: buracos, rodapés, frestas, fendas, rachaduras, em pias, 
gavetas, debaixo, atrás e dos lados dos mobiliários como armários, 
geladeiras, mesas, cadeiras, equipamentos eletro-eletrônicos, 
caixas de força, espelho de luz e outros. 

PRECAUÇÕES: • CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. • 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. • Em caso de 
intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviçc de 
Saúde, levando a embalagem ou o 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. • Só utilizar 
em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. • Não 
coloque esse produto em utensflios para uso alimentar. • Usar 
luvas impermeáveis ao aplicar o produto. • Advertir os usuários 
sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar 
acidentes. • No caso de derramamento acidental, isolar a área. 
Usar equipamento de proteção individual, roupa adequada, luvas 
e botas impermeáveis, protetor ocular e respiratório, conter e 
recolher o derramamento com materiais absorventes não 
combustíveis (ex: areia, terra, vermiculita, terra de diatomácea). 
Colocar os resfduos em um recipiente para eliminação de acordo 
com as regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um 
detergente, evitar o uso de solventes. • Manter a embalagem 
fechada. • Não transportar nem armazenar com alimentos nem 
medicamentos. • Armazenar ao abrigo da luz, calor e umidade, em 
local ventilado e de acesso restrito, evitando a entrada de pessoas 
não autorizadas e crianças. Reentrada nas áreas tratadas: não 
há restrições quanto à reentrada nos locais tratados. Desativação 
do produto: desativar o produto através de incineração em fornos 
destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras 
de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão 
competente. Restos de produto: manter as eventuais sobras dos 
produtos e ou com validade vencida em suas embalagens 
originais adequadamente fechadas. Embalagem usada: o 
descarte deve ser realizado de acordo com a legislação local. 
Observe a Legislação Estadual e Municipal específicas. Consulte 
o Órgão Estadual ou Municipal de Meio Ambiente. Não queime 
nem enterre as embalagens vazias. 

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO 
Grupo Químíco: Oxadiazina 
Nome comum: lndoxacarbe 
Antídoto: não tem antídoto específico /Tratamento sintomático 
Telefone de Emergêncía: (19) 3523-2217 
Dísque Intoxicações ANVISA/RENACIAT: 0800 7726001 
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PESO LÍQUIDO 

·�FE 120g 
É UM INSETICIDA EFICAZ 
NO CONTROLE DE BARATAS 

CONTÊM 4 APLICADORES COM 30g CADA. 

CUIDADO! PERIGOSO! 
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DQ RÓTULO 

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTAO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
Itamar Cristina Reiss. CRQ nº 0094499 - IV Região. 

Registrado no Ministério da Saúde 
sob nº 3.3428.0028.001-7 

Número Lote: Vide embalagem. 
Data de fabricação : Vide embalagem. 
Prazo de Validade: 2 anos após a data de fabricação. 

B E Q U IS A
A Comp11ny of Degesch Group 

Fabricado por: Tapinoma Indústria e Comércio de 
Desinfestantes Ambientais LTDA. 
Avenida 1 IE, nº 367 - Distrito Industrial - Rio Claro - SP 
CEP: 13500-970 
CNPJ: 06.886.862/000140 
Indústria Brasileira 
www.tapinoma.com.br 

DISTRIBUÍDO POR: Bequlsa Indústria Qufmlca do Brasil 
LTDA. 
Avenida Antônio Bernardo, nº 3950 - Pq. Industrial lnigrantes 
São Vicente/SP 
CEP: 11349-380 
CNPJ: 58.133.703/0001-78 
Indústria Brasileira 
www.bequisa.com.br 

ARQUIVO BEQUISA 

PROIBIDA REPRODUÇÃO




