
®Nome comercial: SANIGARD  10 CE

Ingrediente Ativo: D - Fenotrina

Nome Comum: Fenotrina

Grupo Químico: Piretróides

Registro no Ministério da Saúde: nº 3.1606.0037.001-8

Nº CAS: 26002-80-2

Nome Químico: 3-phenoxybenzyl (1RS)-cis-trans-2,2-dimethyl-

3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane carboxylate ou 3-

phenoxybenzyl (±)-cis-trans-chrysanthemate

Fórmula Bruta: C H O23 26 3

Fórmula Estrutural:

Concentração de Ingrediente Ativo: D - Fenotrina 10% p/p

Formulação: Concentrado emulsionável

Classe: Inseticida
 
Características Físicas: Concentrado emulsionável de cor 

amarelada e com cheiro característico do solvente. 

Apresentação: Frasco plástico com 1 litro.

®Modo de Ação: SANIGARD  10 CE  age por contato e ingestão 

atingindo o sistema nervoso dos insetos.

®Indicação de Uso: SANIGARD  10 CE é um inseticida Piretróide 

concentrado emulsionável, usado no controle de pulgas, moscas 

e mosquitos. 

Modo de Usar: Aplicar com pulverizador manual ou motorizado, 

em locais como frestas, fendas, recantos, ralos, rodapés, 

paredes, tetos, móveis, balcões e outros locais que sirvam de 

abrigo ou esconderijo para os insetos. É indicado para 

aplicações em âmbito doméstico, institucional e industrial, sendo 

especialmente recomendado para indústrias de alimentos, 

cozinhas industriais e domésticas, depósitos de alimentos 

processados e matérias primas afins, laboratórios, farmácias, 

hospitais, trens, ônibus, baús, aeronaves, navios e todos os 

locais onde o uso de praguicidas é restrito a produtos mais 

tóxicos.

Restrições de uso:  
• Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e 

aquários.  
• Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar.
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TIPO DE PRAGA DOSAGEM
(mL / 10 litros de água)



PRECAUÇÕES: ● Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. ● Não fumar ou 

comer durante a aplicação. ● Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de 

Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. ● CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. ● Não reutilizar as embalagens vazias. ● Manter o produto na embalagem 

original. ● Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água fria corrente 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.● Não jogue no fogo ou em incinerador, perigo de 

aplicação próxima a chamas ou superfícies aquecidas. ● Durante a aplicação não devem permanecer no 

local pessoas ou animais. ● Crianças e animais domésticos não devem permanecer no local durante e 
imediatamente após a aplicação. A reentrada no local somente poderá ser feita após a ventilação do 
ambiente tratado. ● Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório. ● Em caso de 
derramamento acidental, isolar a área. Usar equipamento de proteção individual, óculos de proteção, luvas 
impermeáveis, avental de PVC, botas de borracha, protetor ocular e respiratório. Absorver o produto com 
material inerte, tais como terra, serragem, areia ou caulim. Recolha o material com o auxilio de uma pá e 
coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Lave o local com grande quantidade de água. 
Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a sua devolução e destinação 
final. ●  As embalagens vazias devem ser descartadas em lixo comum ou incineradas em incinerador 

licenciado pelo órgão ambiental estadual ou municipal. ● Manter a embalagem fechada. ● Armazenar ao 
abrigo da luz, calor e umidade, em local ventilado e de acesso restrito, evitando a entrada de pessoas não 
autorizadas e crianças.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

Comunique o caso  e obtenha informações especializadas 
sobre o diagnóstico e tratamento através dos Telefones de 
Emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:
Disque-Intoxicações: 0800-722-6001
Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência 
Toxicológica: RENACIAT ANVISA/MS
Telefone de emergência da empresa 
BEQUISA: 0800-014 1149

Grupo químico: Piretrinas e Piretróides

Nome comum: D - Fenotrina

Antídoto: Anti-histamínicos

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

Av. Antônio Bernardo, 3950 - Parque Industrial Imigrantes 
CEP 11349-380 - São Vicente, SP

C.N.P.J. 58.133.703/0001-78
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Tel.:(13) 3565-1208 / Fax.: 0800-556535 
www.bequisa.com.br / E-mail: faleconosco@bequisa.com.br
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