Fórmula:
Cada 100g contém:
Diazinon - 10g
Acetamiprido - 2g
Excipiente q.s.p - 100g

INDICAÇÕES:
DIAZITOP ACE é um inseticida a base de diazinon e acetamiprido, indicado para a eliminação
de moscas domésticas (Musca domestica) em instalações rurais.

MODO DE USAR:
DIAZITOP ACE deve ser diluído em água e aplicado com pulverizadores costais (manual,
pressurizado ou motorizado), ou motorizado estacionário, conforme abaixo:

Diluir 25g de DIAZITOP ACE para cada 20L de água.
Pulverizar pisos, tetos, paredes, galpões, estábulos, bezerreiros, currais e baias.

Importante: Utilizar o produto imediatamente após sua diluição em água e descartar eventuais
sobras, evitando a contaminação do meio ambiente.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES:
MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não aplicar o produto em locais das instalações rurais passíveis de contato com animais
domésticos e de produção.
Não aplicar o produto em substratos que entrem em contato direto com os animais de
produção, tais como: cama de frango e palha de arroz.
Não aplicar o produto em recipientes destinados a alimentação e hidratação dos animais de
produção, tais como: cochos, comedouros e bebedouros.
Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto.
Não utilize equipamentos com vazamento.
Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca.

Durante o manuseio e aplicação do produto, utilizar equipamentos de proteção individual, tais
como: máscaras cobrindo o nariz e boca, óculos de proteção, luvas de borracha, macacão com
mangas compridas, avental impermeável e botas.
Não contamine coleções de água de qualquer natureza.
Descartar as embalagens vazias e restos de produtos bem como, limpar os equipamentos ou
recipientes usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente.
Não aplicar DIAZITOP ACE contra o vento.
Não guardar ou aplicar DIAZITOP ACE junto com alimentos, medicamentos, produtos de
higiene, bebidas e utensílios domésticos.
Produto tóxico para peixes.
Após a utilização do produto, remover as roupas protetoras e tomar banho.

Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito. Procurar
Serviço de Saúde, levando a embalagem do produto. Não dê nada, via oral, a uma pessoa
inconsciente. 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. Persistindo a irritação, procurar Serviço de Saúde. Se inalado em
excesso, remover a pessoa para local ventilado.

GRUPO QUÍMICO DOS COMPONENTES ATIVOS:
Organofosforado (diazinon) e neonicotinoide (acetamiprido).
CONSERVAÇÃO:
O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da
luz e calor e em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C.
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