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BASF
Goliath é uma isca inseticida gel pronta para uso profissional no controle
de baratas.
Goliath é eficaz contra barata alemã (Blattella germanica) e barata
americana (Periplaneta americana).
Goliath pode ser utilizado contra as baratas em
- Habitações (incluindo
(incl
cozinhas),
- Edifícios públicos tais como hospitais, prisões, teatros, hotéis etc,
- Instalações industriais e comerciais tais como usinas, magazines,
retaurantes etc,
- Cozinhas industriais, oficinas, aeronaves, veículos, trens e
embarcações
Ingrediente ativo: FIPRONIL - 0,05% p/p
Ingredientes Inertes: Benzoato de denatonium - 0,005 p/p
Solvente e Atrativo - 99,945 p/p
Fenil pirazol
Goliath é mais efetivo quando posicionado dentro ou próximo aos
abrigos e áreas de alimentação das baratas. Estas áreas são
tipicamente escuras, quentes, úmidas e permanecem intocadas, como
por exemplo atrás de refrigeradores e equipamentos elétricos.
Localizar
lizar tais áreas através de técnicas apropriadas, tais como inspeção
ou uso de armadilhas. Para melhores resultados, a superfície a ser
tratada deve ser limpa e asseada antes do tratamento prestando
atenção particular para a remoção de fontes de alimentos alternativos.
Os cartuchos de Goliath são designados para serem usados com uma
pistola aplicadora. Prenda o cartucho de Goliath à pistola aplicadora e
anexe a ponteira de aplicação apropriada. Consultar as instruções do
fabricante para informações sobre o uso da pistola aplicadora.
Goliath deve ser aplicado por toda área infestada em pequenas gotas.
Gotas do gel devem ser aplicadas em locais escuros, fora de visão, em
fendas, rachaduras, atrás de armários e prateleiras, painéis de energia
elétrica, dutos, sob
sob peças sanitárias etc. Não aplicar Goliath em locais
que são lavados ou onde pode ser facilmente removido por limpeza
rotineira. Não aplicar inseticidas sobre ou próximo à Goliath e não
posicionar o produto em superfícies recentemente tratadas, pois isto
pode desencorajar as baratas a se alimentarem do gel.
Se Goliath contaminar a superfície não-alvo,
não alvo, remover o gel com uma
toalha de papel e a jogue no lixo. Limpe a área completamente. Em
áreas infestadas, baratas mortas serão encontradas normalmente 24
horas
ras após o tratamento.
Em caso de infestação severa e em áreas que são particularmente
sujas, não asseadas ou onde fontes alternativas de alimento não
possam ser totalmente eliminadas, usar uma alta dosagem de aplicação.
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Goliath
- Barata alemã (Blatella germanica):
Dose Alta: Duas gotas de 0,03 g de gel/m².
Dose Normal: Uma gota de 0,03 g de gel/m².
- Barata americana (Periplaneta americana):
Dose Alta: Três gotas de 0,03 g de gel/m².
Dose Normal: Duas gotas de 0,03 g de gel/m².

Uma suave pressão no gatilho da pistola aplicadora soltará uma gota de
0,03g a qual deverá ser entre 3 a 4 mm de diâmetro.
Uma vez ingerido pelas baratas, estas irão contaminar as outras através
da troca de alimentos, através da canibalização de carcaças mortas pelo
Mecanismo de
contato primário, bem como ingerindo as fezes das baratas
Ação
contaminadas, gerando o efeito em cadeia por contaminação
secundária.
Áreas tratadas devem ser re-inspecionadas depois de 1 a 2 semanas.
Intervalo de
Onde a infestação inicial era severa, pode ser necessária uma segunda
Reentrada nas
aplicação de Goliath Gel, caso o primeiro tratamento tenha sido
Áreas tratadas
totalmente consumido e ainda haja a presença de baratas vivas.
Telefones de Emergência:
0800-112273 ou (0XX12)3128-1357.

