
Xerife Gel Baraticida é um inseticida 
eficaz no controle de baratas.

Ação imediata.

Ingrediente ativo com extratos altamente atrativos.

Formulação estável e excelente fluidez.

Permite aplicação por seringa e pistola.

Baixa toxicidade para mamíferos.



TELEFONES DE EMERGÊNCIA
Comunique o caso  e obtenha informações 

especializadas sobre o diagnóstico e tratamento 
através dos Telefones de Emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:
Disque-Intoxicações: 0800-722-6001

Rede Nacional de Centros de Informações e 
Assistência Toxicológica: RENACIAT ANVISA/MS
ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: 0800-0141149

Av. Antônio Bernardo, 3950 - Parque Industrial Imigrantes
CEP: 11349-380 - São Vicente - SP
Tel.: (13) 3565-1212 / 3565-1208 Fax.: 0800-556535
www.bequisa.com.br / E-mail: faleconosco@bequisa.com.br 

Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao
meio ambiente. Conservrvr e fofof ra do alcance de crianças e dos

animais domésticos. Antes de usar leia atentamente os
instruções do rótulo. Aplique somente as doses recomendadas.

Utilize sempre os equipamentos de proteção individual.
Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.

Descarte corretamente as embalagens

Venda restrita a instituições ou empresas
especializadas. Proibida a venda livre.

Com Xerife, a festa das baratas acabou!
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Marca Comercial: Xerife Gel Baraticida
Registro no MS: 3.3428.0012.001-1
Ingrediente Ativo (nome comum): Imidacloprid
Ingrediente Ativo (nome químico): 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine
Nº CAS: 138261-41-3
Concentração de Ingrediente Ativo: 2,15% p/p
Formulação: Gel
Grupo Químico: Neonicotinóide
Classe: Inseticida
Fórmula Bruta: C9H10ClN5O2

Fórmula Estrutural:
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Apresentações: Display 120g contendo 4 aplicadores de 30g cada..
Instruções de Uso: Xerife Gel Baraticida é indicado para o controle de baratas (Blatella 
germanica e Periplaneta americana).
Modo de aplicação: Xerife Gel Baraticida é um produto de pronto uso. 
Pode ser aplicado de 2 maneiras:
1 - Retirar a tampa da seringa e colocar a agulha aplicadora e o êmbolo. Pressionar levemente o 
êmbolo, depositando gotas ou filetes do produto nos pontos onde as baratas se abrigam e/ou 
transitam.
2 - O produto também pode ser aplicado através de pistola aplicadora. Para isto basta destampar 
a seringa, colocar a agulha, acoplar à pistola e puxar o gatilho levemente, de maneira a produzir 
pequenas porções que devem ser depositadas na forma de gotas ou filetes, conforme a 
experiência do aplicador. Estas gotas ou filetes devem ser aplicados sempre onde as baratas se 
abrigam e/ou transitam.
Locais de aplicação: Cozinhas industriais e domésticas, frigoríficos, laticínios, fábricas de 
bebidas, fábricas de rações, docerias, padarias, bares, restaurantes, hospitais, hotéis e outros.
Pontos de aplicação: Frestas, fendas, rachaduras, fogões, fornos, estufas, móveis, coifas, 
equipamentos elétricos e eletrônicos, caixas de força, divisórias, prateleiras, etc.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
Grupo Químico: Neonicotinóide

Nome Comum: Imidacloprid
Antídoto: Não há antídoto específico / 

Tratamento sintomático


