
Ficha Técnica

OZZ MATA MOSCA

Eficaz contra moscas.

1. Nome Comercial: 

2. Composição:

3. Formula Molecular:

4. Formulação:

5. Apresentação

6. Toxicologia:

7. Mecanismo de Ação:

8. Indicações de Uso

OZZ Mata Mosca

Azametifós ...............................................................................1,0% ( p/p)

Isca Granulada

Sachês de 25g

DL50 oral para ratos............................................2000 mg/Kg
DL50 dermal para ratos.......................................2000 mg/Kg
Classificação toxicológica: Azametifós - Classe III

OZZ MATA MOSCA - É um inseticida em forma de grânulo, com atrativo 
sexual e pronto para uso. É indicado no controle de moscas domésticas. 
Age por contato e ingestão.

OZZ MATA MOSCA - É eficaz contra moscas domésticas.
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9. Modo de Usar:

10. Precauções:

11. Sinais e Sintomas de Intoxicação:

12. Vazamento Acidental:

Aplicar o produto nos locais em que se observa a atividade das moscas, 
em áreas externas protegidas do sol e chuva. Aplicar em faixas de 30cm 
ao longo das paredes, na dosagem de 2g/m² ou realizar aplicações 
localizadas, dividindo o conteúdo do envelope em 5 recipientes ou 
cartelas de papelão e distribuir as mesmas nos locais com infestação. 
Após a utilização do produto, descartar as cartelas com resto de 
produto e insetos mortos na lixeira.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO, 
INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Este produto contêm 
organofosforado que inibe a colinesterose. Não aplicar sobre 
alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou 
comer durante a aplicação. Só utilizar em lugar de difícil acesso a 
crianças e animais domésticos. Manter o produto na embalagem 
original. Não reutilizar embalagens vazias.

O produto pode provocar alergias respiratórias e cutâneas, além de 
sintomatologia neurológica nos casos mais graves com tremores e 
convulsões.

Isolar e sinalizar a área. Usar EPIs; Eliminar o vazamento, se possível, 
cobrir a porção vazada com terra ou areia; evitar que o produto atinja 
bueiros, esgotos, cursos d’água, etc; Eliminar qualquer fonte de 
ingnição ou calor (cigarros, circuito elétrico do veículo, etc); recolher o 
produto, juntamente com a terra de cobertura, em recipientes fechados; 
transportar para um local seguro para receber o tratamento adequado 
ou para incineração, logo após, limpar a área.

13. Descarte de Embalagens:

14. Primeiros Socorros:

As embalagens deverão ser descartadas em lixos domésticos.

INGESTÃO: No caso de ingestão não provoque o vômito, procure o 
médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
OLHOS: No caso de contato com os olhos, lave-os com água fria 
corrente em abundância e procure o médico levando a embalagem ou o 
rótulo do produto;
PELE: No caso de contato com a pele, lave-a com água fria corrente e 
sabão em abundância, e procure o médico levando a embalagem ou 
rótulo do produto;
INALAÇÃO: No caso de inalação do produto, procure um local arejado e 
vá ao médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Se inalado em 
excesso remover a pessoa para local ventilado.

REGISTRO M.S.: 3.0425.0141.001-7

Fabricado por: Rogama Indústria e Comércio LTDA
Av. Alexandrina das Chagas Moreira, nº 964 - CEP: 12412-800
Distrito Industrial - Pindamonhangaba / SP
CNPJ: 90.821.554/0003-04

Indústria Brasileira

Site: www.homeozz.com.br
Email: sac@homeozz.com.br
SAC: (12) 3644.3030

Grupo Químico: Organofosforado
Nome Comum: Azametifós

Ação Tóxica: Inibição da Colinesterase
Antídoto/Tratamento: Tratamento Sintomático, Atropinas e Oxinas

TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 014 11 49

INSTRUÇÕES PARA USO MÉDICO

Na sua casa só entra quem você quer!
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