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DX3 GEL - Isco inseticida em gel (TP 18)
Contém Imidaclopride (CAS nº 138261-41-3) 0,0204% p/p (0,02% p/p puro)
Advertências de perigo: H411 Tóxico para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouros.
Recomendações de prudência: P273 Evitar a libertação 
para o ambiente - P391 Recolher o produto derramado 
- P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os 
regulamentos locais. 
Autorização nº PT/DGS mrp-120/2020
Titular da autorização/Fornecedor: Zapi S.p.A.
Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (Padova), Itália - Tel. +39 049 9597737
www.zapispa.com - info@zapispa.com

CARACTERÍSTICAS: DX3 GEL é um isco inseticida 
em gel pronto a usar em estações de isco contendo 
imidaclopride que elimina as formigas de jardim 
(Lasius niger) e os seus ninhos. DX3 GEL é um isco 
para formigas com uma formulação altamente 
atrativa, rica em nutrientes e coformulantes à base de 
açúcares; a fluidez do isco em gel e o poder energético 
garantem uma alimentação rápida e abundante. 
Após a ingestão do isco, as formigas voltam para o 
seu ninho e passam-no para as outras formigas na 
colónia, incluindo a rainha. A passagem do isco de 
uma formiga para outra, graças ao efeito dominó, 
permite a eliminação do ninho por completo, duas 
semanas após a aplicação. DX3 GEL permite uma 
utilização limpa do inseticida: o gel, confinado dentro 
da estação de isco, não sai e não pinga. 
Número, formato e dimensões das aberturas da 
estação de isco foram projetadas para facilitar a 
passagem das formigas. DX3 GEL permanece atrativo 
por muito tempo, assegurando a sua eficácia até 
3 meses da ativação da estação de isco. DX3 GEL 
contém um agente amargo (Denatonium Benzoate) 
para ajudar a prevenir o consumo humano. 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Categoria de utilizadores: Público em geral (não 
profissional).
Organismos alvo: Formiga de jardim (Lasius niger), 
em todos os estágios de desenvolvimento.
Método de aplicação: em estações de isco. 
Ative a estação de isco quebrando todos os seus 
lacres - a sua abertura é facilitada pelo clip colocado 
no acesso a cada estação de isco. Aplicar a estação 
de isco onde é notada a presença de formigas, i.e. ao 
longo de trilhos de formigas ou perto das entradas 
dos ninhos, em superfícies horizontais de acordo com 
as dosagens abaixo indicadas.
Campos de aplicação: 
- Interiores.
- Exteriores: em torno de edifícios, perto do ninho.
Frequência de aplicação e dosagem: aplicar a estação 
de isco a cada 15 – 20 m2 ou uma estação de isco por 
cada entrada de ninho. Resultados esperados duas 
semanas após a aplicação. Eficaz até 3 meses após a 
abertura. Se necessário, substituir a estação de isco o 
mais tardar 3 meses após a ativação. 

Ler sempre o rótulo ou o folheto antes de usar e 
respeitar todas as instruções fornecidas. Evitar o uso 
contínuo do produto. Antes do tratamento, remover 
toda a fonte natural de alimento para formigas 
(resíduos, restos de comida, …) da área infestada 
para incentivar a ingestão do gel. Frequência para 
verificar o isco: uma vez por semana. 

Remover o isco restante ou os recipientes de isco no 
final do período de tratamento para posterior 
eliminação. Informar o titular do registo se o 
tratamento for ineficaz. Se a infestação persistir, 
entrar em contacto com um profissional.
MEDIDAS DE REDUÇÃO DO RISCO  Perigoso para as 
abelhas. Aplicar o produto em segurança em áreas 
não acessíveis a crianças, animais de estimação e 
animais não visados. Não aplicar diretamente em 
ou próximo de alimentos, rações ou bebidas, ou em 
superfícies ou utensílios que possam estar em contato 
direto com alimentos, rações, bebidas e animais.
INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS E 
MEDIDAS DE EMERGÊNCIA PARA PROTEGER O 
AMBIENTE
- Contato com a pele: lavar a pele contaminada 
com água e sabão. Entrar em contato com o Centro 
de Informação Antivenenos (tel. 800 250 250) se 
ocorrerem sintomas.
- Contato com os olhos: lavar imediatamente com 
água em abundância, levantando ocasionalmente 
as pálpebras superior e inferior. Verificar e remover 
quaisquer lentes de contato, se for fácil. Continuar 
a enxaguar com água morna por pelo menos 10 
minutos. Consultar um médico se ocorrer irritação 
ou comprometimento da visão.
- Contato com a boca: lavar a boca com água. 
Entrar em contacto com o Centro de Informação 
Antivenenos (tel. 800 250 250).
- Manter o recipiente ou rótulo disponível. 
INSTRUÇÕES PARA ELIMINAÇÃO SEGURA DO 
PRODUTO E DA SUA EMBALAGEM 
- Não descarregar o produto não utilizado no chão, 
em cursos de água, em canalizações (lavatórios, 
sanitários, …) nem no sistema de esgotos. Eliminar 
o produto não utilizado, a sua embalagem e todos 
os outros resíduos, de acordo com os regulamentos 
locais. Para mais informações sobre a eliminação 
contacte a Agência Portuguesa do Ambiente. 
(www.apambiente.pt/).
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRAZO 
DE VALIDADE - Armazenar em local fresco e bem 
ventilado, longe de fontes de calor. Proteger da luz. 
Proteger da geada.

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabrico 
impressa na embalagem.

071316QUEL

Nº de lote e data de fabrico:

Conteúdo líquido: 4g (2 x 2g)
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DX3 GEL
ISCO INSETICIDA EM GEL (PT 18) EM ESTAÇÕES DE ISCO, PRONTAS A USAR,

PARA CONTROLO DE FORMIGAS E DE NINHOS DE FORMIGAS
- PARA USO NÃO PROFISSIONAL -

www.quelmer.com www.quelmer.comwww.quelmer.com www.quelmer.com
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