
INSETICIDA BLATUM PRO CS® É EFICAZ 
NO CONTROLE DE BARATAS, FORMIGAS,

PULGAS E CUPINS SUBTERRÂNEOS.
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100mm

Impresso em tamanho real
Tamanho original 100mm x 110mm
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DOSE DE
APLICAÇÃOALVO BIOLÓGICO / PRAGAS-ALVO

RESTRIÇÕES E CUIDADOS DE USO:
CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.
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 / Não aplicar o produto sobre pisos de carpete e tapeçarias 
no controle de Baratas / Observar o período de reentrada no local após a aplicação / 
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, luvas, proteção ocular e respiratória no 
manuseio e aplicação do produto / Proteja os olhos durante a aplicação.
PRECAUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES: Em caso de intoxicação, procurar o 
Centro de Intoxicações ou Serviço 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 / Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão não provoque o vômito.
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: Manter o produto na embalagem original / 
Não reutilizar as embalagens vazias / Não transportar nem armazenar com alimentos 
e medicamentos / Conserve a embalagem em local arejado, afastado do fogo e do 
calor / Conserve a embalagem bem fechada após o uso. 
PERÍODO DE REENTRADA: Após a aplicação do produto deve ser observado o 
período de 6 horas para reentrada no local.
DESATIVAÇÃO E DESCARTE:
O método de desativação do produto é a incineração que deve ser realizada em 
incinerador aprovado para agrotóxicos, à temperatura de 1200°C, ou hidrólise 
alcalina com Hidróxido de sódio até alcançar pH 14. No caso de embalagens do 
tipo caixas de papelão, podem ser descartadas como lixo comum, uma vez que 
não existe contato do produto com a embalagem. Embalagens do tipo frasco 
plástico, deverão sofrer 3 lavagens com água, e a calda resultante acrescentada 
à preparação para ser pulverizada (Tríplice lavagem). Observe a legislação 
Estadual e Municipal específica. Fica proibido o enterro de embalagens em áreas 
inadequadas, consulte a Server Química, distribuidor ou órgão ambiental sobre 
os procedimentos adequados.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Pirazol
Nome Comum: Fipronil

Antídoto / Tratamento: Não há antídoto específico / Tratamento sintomático.

Telefone de emergência: Brasil +55 (14) 3417-6076
Telefone do Centro de Informações Toxicológicas (CEATOX): 0800 14 8110 (24h.)

Composição por 100 ml (m/v):
Fipronil ..............................................5% m/v
Outros ingredientes q.s.p. .............100% m/v

INDICAÇÕES DE USO E MODO DE AÇÃO:
BLATUM PRO CS® é um inseticida à base de Fipronil a 5% m/v  em suspensão 
concentrada aquosa, que age por contato e ingestão, indicado para tratamento 
residual de superfícies nas áreas internas e externas no controle e desinfestação 
de Baratas (Blattella germanica e Periplaneta americana), Formigas 
(Monomorium florícola), Pulgas (Ctenocephalides spp.), e Cupins Subterrâneos 
(Coptotermes gestroi) em diversos ambientes urbanos, tais como: residências; 
condomínios residenciais e comerciais; hospedagens; áreas hospitalares e 
clínicas; indústrias em geral e suas instalações; clubes; shopping centers; 
veículos de transporte terrestre, marítimo e aéreos; aeroportos; portos; 
instalações aduaneiras; locais de entretenimento e instalações públicas e 
privadas, entre outros; 

DOSES:
DOSE DILUIÇÃO DE BLATUM 
PRO CS PARA 10L DE ÁGUA®

Barata Americana (Periplaneta americana)

Barata Alemã (Blattella germanica)

Formigas  (Monomorium floricola)

Pulgas (Ctenocephalides spp.)

Cupins subterrâneos (Coptotermes gestroi)

50ml

12,5ml

12,5ml

75ml

75ml

MODO DE APLICAÇÃO E USO:
Baratas, Formigas e Pulgas: Diluir a quantidade indicada no quadro de doses para 
a Praga-alvo em 10L de água limpa e agitar durante 3 minutos para formar uma calda 
homogênea. Pulverizar o ambiente com 50ml de calda por m² e aplicar onde as 
pragas ocorrem e se escondem, principalmente em frestas, fendas, vãos de paredes, 
assoalhos, rodapés, dentre outros. Nas áreas externas deve-se formar uma barreira 
protetora contínua no piso, paredes e rodapés no entorno da edificação, bem como, 
aplicar nos possíveis locais de entrada das pragas, tais como batentes de portas, 
esquadrias de janelas, entradas de tubulações etc.

Cupins Subterrâneos: Diluir 75ml de BLATUM PRO CS® para 10L de água limpa e 
agitar durante 3 minutos para formar uma calda homogênea. Utilizar o Método de 
Trincheira da seguinte forma: cavar uma trincheira contínua que deverá ter 30cm de 
profundidade e 15cm de largura em todo o entorno da edificação. Aplicar 5 L de calda 
para cada metro linear da trincheira formada, tratando tanto as paredes da valeta 
quanto a terra a ser reposta. Tapar a trincheira utilizando a terra tratada no processo 
de aplicação do produto. 

Durante a aplicação: Usar roupa protetora adequada, luvas de borracha, 
protetor ocular e máscara para vapores orgânicos. Observe as restrições e 
cuidados de uso, descritas nesta embalagem.

S.A.C.: Tel.: +55 14 3417-6076
Responsável Técnico: Albertino Ferreira da Silva - CRQ-IV nº 004.326.544
Fabricado por: SERVER QUÍMICA LTDA. - Av. Norberto de Carvalho, 1473 
Lorenzetti - Vera Cruz/SP
CEP 17560-000 - Vera Cruz / SP - CNPJ: 04.900.875/0001-09 - I.E.: 
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