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BULA: Kaocid gelâ mata formigas 
 
ISCA DE AÇÃO RÁPIDA 
 
Composição:  
Indoxacarb 0,05% (p/p) 
Benzoato de denatônio 0,0001% (p/P 
Atrativos e solventes  q.s.p.: 100% 
 
Indicações: 
Kaocid Gel é um inseticida de ação residual indicado para o controle de formigas domésticas. 
Forma de aplicação: Faça uma avaliação prévia das instalações a serem tratadas, visando os pontos 
críticos de infestação. Deve ser aplicado em residências, edifícios, indústrias, armazéns, transportes, 
padarias etc.. 
Utilizar o produto segundo as recomendações abaixo: 
- Aplicar com êmbolo, em pequenos filetes nos pontos acessíveis as formigas ou seus esconderijos, 
como frestas, rachaduras, rodapés, buracos e trilhas. 
Recomenda-se aplicar a dosagem conforme sua necessidade, as variações ocorrem de acordo com 
a disponibilidade de alimentos da espécie infestante e grau de infestação. O aumento da quantidade 
de isca não prejudica a qualidade da aplicação. 
Quanto maior o número de pontos de iscagem maior será a chance de sucesso em sua aplicação. 
Não aplicar junto com inseticidas líquidos ou produtos de limpeza, não utilizar uma quantidade de 
iscas insuficiente. 
 
Dosagem: 0,05 g/cm2 

 
Precauções: 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
Não aplicar sobre alimentes e 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 as embalagens vazias. As embalagens 
vazias devem ser descartadas no lixo doméstico comum, que deve ser mantido fora do alcance de 
crianças e animais domésticos. 
Primeiros socorros: 
Em caso de contato direto com o produto lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. 
Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso 
de intoxicação procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando o rótulo ou 
embalagem do produto. Se inalado em excesso remova a pessoa para local ventilado.  
 
Conservação:  
Armazenar o produto em local adequado e longe de fontes de calor. 
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Indicações para uso médico: 
Grupo Químico: Oxadiazina 
Nome comum: Indoxacarb. 
Ação tóxica: Hipersensibilidade, anemia. 
Antídoto/Tratamento:  
anti-histaminico e Tratamento sintomático. 
Tel. de Emergência: CCI-SP 
11 5012-5311 ou 5011-5111 
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