PHANTUM® GEL

PODEROSO, RÁPIDO E ALTAMENTE EFICAZ NO CONTROLE DAS FORMIGAS-DOCEIRAS.

Formigas-doceiras são particularmente boas em evitarem
áreas tratadas com inseticidas convencionais de ação
repelente e tornam o seu controle bastante difícil para os
Profissionais.
A demanda por uma solução contra essas formigas que, ao
mesmo tempo, supere a proteção natural delas contra os
inseticidas repelentes e que pode ser utilizada sem causar
transtornos às pessoas e animais domésticos em residências,
prédios empresariais e residenciais, hospitais, clínicas de
saúde, indústrias de alimentos, restaurantes, padarias e outros
locais, exige uma forma superior de ser atendida.
PHANTUM® GEL é essa solução: a isca inseticida em gel
altamente atrativa, desenvolvida especificamente para as
necessidades alimentares das formigas-doceiras, de fácil
aplicação e uso, não repelente, com ação rápida, mas que
ocorre no tempo ideal que permite às formigas-doceiras das
principais espécies retornarem ao formigueiro para transferirem
o inseticida através das interações sociais e da alimentação
das larvas e da(s) rainha(s), e que atinge o formigueiro inteiro
diretamente na fonte, ajudando os profissionais a controlarem
as infestações em pouco tempo.

√ Poderoso formicida altamente atrativo e eficaz contra as
principais espécies de formigas-doceiras e perfeito para os
clientes mais exigentes
√ Seringas de 40g com rendimento superior de 33% a mais
que os concorrentes
√ Controle rápido das infestações pelo seu verdadeiro efeito
de transferência
√ Pode ser utilizado com pistolas aplicadoras
√ Gel consistente de fácil aplicação e fixação

PHANTUM GEL

PODEROSO, RÁPIDO E ALTAMENTE
EFICAZ NO CONTROLE DAS
FORMIGAS-DOCEIRAS.

®

INDICAÇÕES DE USO
PHANTUM® GEL é uma isca inseticida em gel para uso profissional no controle de Formigas das espécies Formiga-Doceira (Monomorium florícola),
Formiga-Faraó (Monomorium pharaonis) e Formiga-Fantasma (Tapinoma melanocephalum). A exclusiva matriz alimentar de PHANTUM® GEL
é altamente atrativa para as Formigas-Doceiras, eliminando o formigueiro através da ação rápida do Fipronil, mas que ocorre no tempo ideal que
permite às Formigas-doceiras retornarem ao formigueiro para transferirem o inseticida através das suas interações sociais e da alimentação das
larvas e da(s) rainha(s).

LOCAIS INDICADOS PARA USO
√ RESIDÊNCIAS
√ HOSPITAIS
√ CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS √ CLÍNICAS
√ HOTÉIS
√ SHOPPING

√ INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS
√ INDÚSTRIAS NO GERAL
√ AEROPORTOS

√ RODOVIÁRIAS
√ PORTOS
√ COZINHAS INDUSTRIAIS

√ INSTALAÇÕES ADUANEIRAS
√ LOCAIS DE ENTRETENIMENTO
√ VEÍCULOS TERRESTRES,
MARÍTIMOS E AÉREOS

DOSAGENS E APLICAÇÕES
ALVO BIOLÓGICO/PRAGA

DOSE POR PONTO DE ISCAGEM

Formiga-Doceira (Monomorium florícola)
Formiga-Faraó (Monomorium pharaonis)
Formiga-Fantasma (Tapinoma melanocephalum)

10 filetes de 2 cm de comprimento por m²
ou
20 gotas por m² (1g/m²)

Uma suave pressão no êmbolo ou gatilho da pistola aplicadora soltará uma gota de 0,03g a qual deverá ser entre 3 a 4mm de diâmetro.

MODO DE APLICAÇÃO E USO
√ PHANTUM® GEL é mais efetivo quando aplicado nos locais

onde as formigas-doceiras estão forrageando, e deve ser aplicado
preferencialmente ao lado dos carreiros ou caminhos em que elas
transitam e, no geral, em locais escuros como frestas, fendas,
rachaduras, atrás e dentro de armários, dutos, molduras de
quadros, embaixo de pias etc. Tenha especial atenção ao utilizar
o PHANTUM® GEL em equipamentos eletrônicos para não aplicar
sobre componentes sensíveis a fim de não danificar o equipamento.
√ Não interfira quando verificar o aumento do número de formigas-

doceiras no local tratado, e nem utilizar outros inseticidas sobre ou

próximo ao PHANTUM® GEL, e nem aplicar sobre superfícies
recentemente tratadas com outros inseticidas, a fim de não interferir
no desempenho da isca.
√ Áreas tratadas devem ser inspecionadas após 1 a 2 semanas

do tratamento, e reaplique PHANTUM® GEL se ainda identificar a
atividade das formigas-doceiras, a fim de atingir todos os formigueiros.
√ As

seringas de PHANTUM® GEL são confeccionadas
para serem utilizadas com o êmbolo dosador incluso na
embalagem ou com uma pistola aplicadora. Prenda a
seringa de PHANTUM® GEL à pistola aplicadora e anexe a
ponteira de aplicação apropriada. Consulte as instruções do
fabricante para informações sobre o uso da pistola aplicadora.

LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E DA FICHA TÉCNICA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
GRUPO QUÍMICO: Pirazol
NOME DO I.A. (INGREDIENTE ATIVO): Fipronil
CONCENTRAÇÃO DO I.A.: 0,01% p/p
CLASSE DO PRODUTO: Inseticida
TIPO DE FORMULAÇÃO: Isca em Gel

CLASSE TOXICOLÓGICA: V
TOXICIDADE AGUDA:
DL50 Oral (ratos) > 2000mg/kg – Categoria 5
DL50 Dermal (ratos) > 2000mg/kg – Categoria
Nº DE REGISTRO MS: 3.2699.0023.001-7

SERVER QUÍMICA LTDA.
Av. Norberto de Carvalho, 1473
Bairro Jardim Lorenzetti
CEP.: 17560-000 | Vera Cruz- SP

www.serverquimica.com.br

SAC: +55 14 3417-6076

APRESENTAÇÃO: Cartucho com 4 Seringas de
40g e caixa de embarque com 9 Cartuchos.
Precauções, desativação e descarte do produto,
verificar com a Server Química.

Indicações para uso médico
Grupo químico: Pirazol
Nome comum: Fipronil
Antídoto/tratamento: Tratamento sintomático
Telefone do Centro de Informações Toxicológicas (CEATOX): 0800 14 8110 (24h).
Telefone de emergência: Brasil +55 (14) 3417-6076

