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Conteúdo
        líquido:

TX3 GEL  - ISCO INSETICIDA EM GEL FLUORESCENTE PRONTO A UTILIZAR (TP18) 
PARA CONTROLO RÁPIDO DE BARATAS
Contém Imidaclopride (CAS 138261-41-3) 2,19% p/p (2,15% p/p puro)
Advertências de perigo
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Recomendações de prudência P102 Manter fora do alcance das crianças - P103 Ler 
atentamente e seguir todas as instruções - P270 Não comer, beber ou fumar durante a 
utilização deste produto - P273 Evitar a libertação para o ambiente - P391 Recolher o produto 
derramado - P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais.  
Informação adicional
EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Pode provocar uma reação alérgica.
Autorização n. PT/DGS mic-16/2021
Titular da Autorização/Fornecedor: Zapi S.p.A.
Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD), Itália – Tel. +39 049 9597737
www.zapispa.com – info@zapispa.com
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TX3 GEL
ISCO INSETICIDA EM GEL FLUORESCENTE PRONTO A UTILIZAR (TP18) PARA CONTROLO RÁPIDO DE BARATAS

- PARA USO NÃO PROFISSIONAL -

www.protemax.it

ATENÇÃO

071248QUEL

CARACTERÍSTICAS: TX3 GEL é um inovador isco inseticida em gel 
pronto a utilizar para o controlo das principais espécies de baratas 
(Blattella germanica, Blatta orientalis, Supella longipalpa, 
Periplaneta americana) de ambos os sexos e em todas as fases de 
desenvolvimento (ninfas e adultos). 
TX3 GEL é um isco em gel com substâncias altamente atrativas e 
nutritivas cujo balanço na formulação o torna extremamente 
agradável para as espécies de baratas acima mencionadas, 
causando uma alta mortalidade nas 24 horas após a aplicação.
TX3 GEL controla a infestação dentro de uma semana após a 
aplicação. A cor clara e neutra de TX3 GEL permite aplicações 
discretas e o marcador fluorescente nele contido permite destacar 
as gotas de gel quando iluminado com luz ultravioleta. A 
fluorescência permite controlos rápidos, fácil identificação de 
resíduos, limpeza direcionada e rastreabilidade dos insetos mortos 
(especialmente os de tamanho grande) nas áreas de aplicação, 
incluindo as mais escondidas. TX3 GEL é de fácil aplicação, graças 
à sua elevada adesividade: não escorre, mesmo se aplicado em 
superfícies verticais. Além disso, permanece macio por muito 
tempo, comprovando eficácia residual até 3 meses após aplicação. 
TX3 GEL contém um agente amargo que o torna repulsivo para 
pessoas e animais. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
Categoria de utilizadores: Público em geral (não profissional).
Organismos alvo: ninfas e adultos da Barata Alemã (Blattella 
germanica), Barata de Listras Castanhas (Supella longipalpa), 
Barata Oriental (Blatta orientalis) e Barata Americana (Periplaneta 
americana).
Método de aplicação e campos de utilização: isco inseticida em gel 
pronto a utilizar para o controlo de baratas. Utilização interior em 
fissuras e fendas. Aplicar gotículas do produto, onde a presença de 
baratas for verificada. TX3 GEL é indicado para o controlo de 
baratas no interior de casas e edifícios residenciais e comerciais.
Para obter os melhores resultados de eficácia, TX3 GEL deve ser 
aplicado em gotas, de acordo com os métodos de aplicação e 
dosagem indicados de seguida, em fissuras e fendas de paredes e 
rodapés, caixas elétricas, exaustores de cozinha, próximo dos 
motores de máquinas de lavar louça e frigoríficos, próximo de 
condutas de água e em todos os locais escuros, húmidos e quentes 
onde as condições ambientais podem favorecer a proliferação de 
baratas. TX3 GEL também pode ser aplicado, como tratamento 
preventivo, em pontos de acesso de baratas como portas, janelas 
e fissuras e fendas em paredes. 
Frequência de aplicação e dosagem:
Remova a tampa da ponta de aplicação de TX3 GEL e com a ponta 
de aplicação na superfície a ser tratada, pressione lentamente o 
êmbolo e aplique o produto em gotas seguindo a dosagem 
indicada. Feche a tampa da seringa no fim da aplicação.

Dosagem: 
• 1 - 3 gotas/m2 contra baratas pequenas: Barata Alemã 

(Blattella germanica) e Barata de Listras Castanhas (Supella 
longipalpa).

• 3 gotas/m2 contra baratas grandes: Barata Oriental (Blatta 
orientalis) e Barata Americana (Periplaneta americana). 

Uma gota com cerca de 6-7 mm de diâmetro corresponde a 0,08 g 
de TX3 GEL.
A maior dosagem (3 gotas/m2) é necessária em casos de 
infestações elevadas, zonas extremamente sujas ou onde 
predominem baratas Orientais e Americanas.  

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as 
instruções fornecidas. Aplicar TX3 GEL apenas em fissuras e 
fendas. Verificar regularmente o consumo de TX3 GEL e substituí-lo 
quando se esgote. Não aplicar TX3 GEL mais do que uma vez por 
semana. Eficaz até 3 meses após aplicação. Intervalo de tempo até 
controlo da população: uma semana após aplicação. Sugere-se 
que não se aplique o produto em superfícies muito sujas ou 
sujeitas a lavagens frequentes ou que tenham sido tratadas 
recentemente com outros inseticidas. Nunca aplicar outros 
inseticidas ou repelentes em áreas tratadas com TX3 GEL. Não 
aplicar o produto próximo a fontes de calor (por exemplo, debaixo 
de aquecedores). Para potenciar a eficácia do tratamento, siga 
boas práticas de higiene: limite o acesso, ou elimine fontes de 
comida. Lavar as mãos depois da aplicação e antes de comer, 
beber ou fumar. No final do tratamento, remover os resíduos de 
isco, e eliminar em conformidade com os regulamentos locais. 
Informar o titular da autorização se o tratamento não for eficaz.
MEDIDAS DE REDUÇÃO DO RISCO: Colocar o produto em áreas 
inacessíveis a crianças, animais de companhia e animais não 
visados. Aplicar o produto de forma segura, a fim de minimizar o 
risco de consumo por outros animais ou crianças. Evitar contacto 
com superfícies tratadas. Não aplicar diretamente em géneros 
alimentícios, alimentos para animais ou bebidas ou na sua 
proximidade, ou em superfícies ou utensílios suscetíveis de 
entrarem em contacto direto com géneros alimentícios, alimentos 
para animais, bebidas e animais. Utilizar apenas em áreas 
inacessíveis e afastadas da água.

INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS E MEDIDAS DE 
EMERGÊNCIA PARA PROTEGER O AMBIENTE:
Efeitos diretos ou indiretos prováveis:
• Pode provocar reações alérgicas.
Medidas de primeiros socorros:
• Em caso de exposição ocular: verifique se existem e remova 
lentes de contacto. Lavar os olhos abundantemente com água e 
manter as pálpebras abertas durante, pelo menos, 15 minutos. 
• Em caso de exposição dérmica: lavar imediatamente com água 
e sabão, sem esfregar. 
• Em caso de exposição oral: lavar imediatamente a boca com 
água. NÃO induza o vómito ou administre nada pela boca a uma 
pessoa inconsciente. Procurar assistência médica. 
• Se necessário levar o indivíduo afetado a um centro médico e 
levar a embalagem ou rótulo, sempre que possível.

NUNCA DEIXAR O INDIVÍDUO AFETADO SEM VIGILÂNCIA! 

Conselhos para pessoal médico e de saúde:
• Fornecer tratamento sintomático e de suporte.
AO CONSULTAR UM MÉDICO, MANTER A EMBALAGEM OU RÓTULO 
CONSIGO E CONTACTE O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS 
TEL. [800 250 250].

Instruções para a eliminação segura do produto e da sua 
embalagem: Não libertar para o ambiente. Não reutilizar o 
recipiente. O produto e o seu recipiente devem ser eliminados de 
acordo com a legislação local. 

Condições de armazenamento e prazo de validade: Armazenar o 
recipiente fechado num local fresco e bem ventilado, protegido do 
gelo, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Prazo de validade: 36 meses a partir da data de fabrico impressa 
na embalagem. 

Nº de lote e data de fabrico:
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FASCIA LOTTO E DATA 40% DI NERO

TRACCIATO FUSTELLA: 111,5x202hmm
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