
                                                                               

 

 

Marca Comercial: Maxforce® Prime 

Nome Técnico: Imidacloprido 

Grupo Químico: Neonicotinóide 

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0040.001-7 

N.º C.A.S.: 138261-41-3 

Formulação: Gel 

Concentração de i.a.: p.a. Imidacloprido 2,15% p/p. Inertes: Atrativos, 
Estabilizantes, Espessantes, Dispersantes, Conservantes, Desnaturante, 
Antiespumante, Solventes, Umectante 97,85% p/p. 

Denominação Química: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2- 

Ylideneamine. 

Fórmula Bruta: C9H10ClN5O2 

Dados Toxicológicos: Toxicidade aguda: DL50 oral superior a 5000mg/kg 
(Bayer); DL50 dérmica superior a 5000 mg/kg. 

Classe: inseticida 

Embalagem/ Apresentação: Display contendo 4 seringas de 30g cada/ Caixa 
de embarque contendo 12 displays com 4 seringas de 30 g. 

 

Indicações de Uso 
 
O Maxforce® Prime é um inseticida gel com alta atratividade, que mantém a 
umidade e atratividade por um longo período. Devido à sua formulação 
moderna, suporta elevadas temperaturas. Sua excelente adesão permite a sua 
aplicação em lugares estratégicos e em superfícies diversas. 
É indicado para controle de baratas (Blattella germanica e Periplaneta 
americana), para ser utilizado por desinsetizadoras em indústrias de alimentos, 
residências, hospitais, restaurantes, escolas, trens, metrôs, empresas de 
ônibus, aeroportos, hotéis, etc. 
 

Modo/ Equipamento de aplicação 
 
Maxforce® Prime é indicado em áreas sensíveis onde não é possível a 
aplicação de inseticidas convencionais, como por exemplo, equipamentos 
elétricos e eletrônicos etc. Aplicar em fendas, frestas em paredes; atrás e 
debaixo de eletrodomésticos (geladeiras, fogões, máquinas de lavar, forno de 
micro-ondas, etc.); embaixo de pias e balcões, dentro e atrás de armários, 
embaixo de bancos e poltronas de trens, metrôs e outros maquinários. 



                                                                               

 

Tempo de reentrada: Em decorrência da natureza não volátil de Imidacloprido 
e da formulação gel, pode-se considerar que a exposição inalatória não 
ocorrerá com Maxforce® Prime. Portanto não é estabelecido tempo de 
reentrada após aplicação do produto. 

 

Precauções: Não deve ser aplicado nas áreas sujeitas a lavagens frequentes 
ou recentemente tratadas com outros inseticidas.  

Não aplicar sobre carpetes, tecidos ou mármores devido ao risco de ocorrerem 
manchas. 

 

 
Espécie de baratas  

 
Dose (mg/m2) 

 

Blattella germanica  
 
Periplaneta americana 
 

 
0,25 

 

 

 

Observação 

Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo. 

 

 

 
Antídoto/ Tratamento: Não há antídoto específico. Descontaminação e tratamento 
sintomático. 
 
Telefone de Emergência: 0800 02 43 334 
 
Telefone de Emergência Médica: 0800 70 10 450 
 
TeleBayer: 0800 017 99 66 


