
 
 
 

 
 
Isco em gel contra baratas 
Uso Industrial 
 
Descrição 
O Maxforce Prime é um insecticida para o controlo das várias espécies de baratas. Contém 
alimentos que lhes são particularmente atractivos, aos quais se adicionaram ingredientes coloidais, 
que lhe mantêm a humidade e o sabor ao longo do tempo. Devido à sua formulação única, o 
Maxforce Prime suporta elevadas temperaturas, não mancha, nem é oleoso. A excelente adesão 
permite a sua aplicação em lugares estratégicos e em superfícies diversas. 
Modo de acção Após a ingestão do Maxforce Prime, a morte das baratas ocorre algum tempo 
depois, devido ao efeito retardado da sua matéria activa. 
As baratas que ingiram este isco regressarão aos seus refúgios, onde se iniciará o efeito da matéria 
activa. 
 
Aplicação 
Para evitar riscos para os seres humanos e ambiente respeitar as instruções de utilização. 
O Maxforce Prime não deve ser aplicado nas áreas sujeitas a lavagens frequentes, pois pode ser 
removido. Não aplicar em áreas recentemente tratadas com insecticidas ou não aplicar insecticidas 
no isco, pois este pode-se tornar repelente. 
Aplicar o Maxforce Prime nos esconderijos das baratas ou nas suas proximidades e nos locais de 
aglomeração como: fendas, frestas, vãos, por detrás e por baixo dos armários, frigoríficos, fogões, 
máquinas de lavar, ou outros equipamentos onde se possam refugiar. 
 
Doses 
 
A aplicação do Maxforce Prime deve ser localizada, com pequenas porções de 0,1 g de peso.  
Uma gota com 5 mm de diâmetro corresponde a 0,1 g de isco. 
 

Grau de infestação Barata alemã Baratas americana 
Baixa 1 gota de gel 2 gotas de gel 
Alta 2 gotas de gel 3 gotas de gel 

 
Reavaliar as áreas tratadas um mês depois da aplicação, pois pode ser necessário um tratamento 
adicional. Deve-se aplicar o isco sempre que seja consumido, ou pelo menos trimestralmente 
enquanto persistirem as infestações. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Composição 
 
Imidaclopride ........................................................................... 2,15% 
1,2-Benzisotiazole-3(2H)-ona ................................................. 0,10 % 
mistura (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 
2-metil--2H-isotiazole-3-ona ................................................. 0,002 % 
Substancia de sabor amargo ................................................. 0,008 % 
Excipientes q.b.p ...................................................................... 100 % 
 
Classificação 
Xi – IRRITANTE 
 
Pode causar sensibilização em contacto com a pele. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Evitar o contacto com a pele. 
Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. 
Evitar o contacto com a pele e os olhos. 
Usar luvas adequadas. 
Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o 
utilizar. 
Em caso de acidente contactar o Centro de Informação Anti-venenos, Tel. 808 250 143. 
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