
 
Friezol Inseticida 250SC 

INDICAÇÕES: No combate às moscas e mosquitos, (Aedes aegypti) larvas e 
adultos, baratas, pulgas, formigas, traças e outros insetos em instalações rurais. 

DOSAGEM E FORMA DE APLICAÇÃO:  

Uso externo em pulverização. 

No combate às moscas e mosquitos: Diluir 30 ml de FRIEZOL INSETICIDA 250SC 
em 12 litros de água, ou na proporção de 2,5 ml para cada litro de água. Agitar até 
formar uma solução homogênea. 

No combate aos insetos rasteiros: Diluir 30 ml de FRIEZOL INSETICIDA 250SC em 
10 litros de água, ou na proporção de 3 ml para cada litro de água. Agitar até formar 
uma mistura homogênea  

Aplique o produto nas doses indicadas mediante pulverização, utilizando a vazão de 1 
litro de solução para cada 20m² de superfície tratada. Aplique sobre superfícies 
passíveis de repouso, trânsito ou esconderijo de moscas e insetos  

ADVERTÊNCIAS: Produto hipersensibilizante e irritante das mucosas. Produto tóxico 
para abelhas e peixes. Não aplicar nas proximidades de lagos, rios, nascentes, mares, 
etc.  

PRECAUÇÕES:  

Cuidado Veneno 

Utilizar roupa protetora adequada, luvas, protetores ocular e respiratório para 
manusear o produto. Não fume, coma ou beba durante a manipulação. Evite 
inalação e contato direto com a pele, especialmente antes de diluído. Em caso de 
contato direto, lave as partes atingidas com água fria e sabão.  

Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia. 
Armazene fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não guardar ou aplicar o 
produto junto de alimentos, medicamentos, bebidas, produtos de higiene e 
domésticos. 

INFORMAÇÕES MÉDICAS: Friezol Inseticida 250SC é um piretróide sintético. 

Antídoto: Injeção de 1 ml de Sulfato de atropina (antagonista competitivo).  

Medicação sintomática. Hidratação.  

Sintomas de alarme: sudação, salivação excessiva, depressão, respiração rápida e 
difícil. 

Apresentação: 30 ml e 1Litro 

Não reutilizar a embalagem vazia. 
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