
 
 
 
 

 
 

 
 
USO VETERINÁRIO 
Grânulos para espalhamento ou pincelagem. 
Insecticida para um controlo eficaz das moscas nas explorações animais. 
 
Composição: 
Imidaclopride (principio activo) ................0,50% (p/p) 
9-tricosene (atractivo) ..............................0,10% (p/p) 
Aroma de queijo concentrado (atractivo) ..0,25% (p/p) 
Benzoato denatónio (amargante) .............0,01% (p/p) 
Excipientes q.b.p. ................................100,00% (p/p) 
 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa 
ao produto antes de o utilizar. 
 
Precauções especiais : 
Usar somente de acordo com as instruções. 
Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo a dos animais. 
Manter o produto dentro da embalagem original. 
Evitar o contacto com a pele, olhos ou boca. 
Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. 
Lavar bem as mãos com água e sabão após a utilização. 
Em caso de contacto acidental com os olhos, lavar bem com água corrente. 
Em caso de contacto acidental com a pele, lavar imediatamente com água e sabão. 
Se os sintomas cutâneos ou oculares persistirem, ou se o produto for ingerido 
acidentalmente, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o rótulo do produto. 
O produto não utilizado ou os seus resíduos devem ser eliminados de acordo com os 
requisitos nacionais. 
Não contaminar cursos ou outras fontes de água. 
Perigoso para as abelhas e aves. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Antídoto e tratamento de emergência : 
Não se conhece antídoto específico. 
No caso de ingestão oral acidental a administração de carvão activado pode 
ser benéfica.  
 
Em caso de acidente contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) – 
tel.: 808 250 143 
 
 
Modo de emprego : 
Para evitar riscos para os seres humanos e para o ambiente respeitar as instruções 
de utilização. 
Quick Bayt é um produto pronto a usar e pode ser aplicado na forma sólida ou em 
pasta após diluição em água. 
 
Aplicação em pasta : 
Diluir o conteúdo de uma embalagem de 50 g em 35 ml de água tépida. 
Dissolver completamente e deixar repousar durante 15 minutos, tempo 
necessário para que a pasta atinja a consistência desejada. 
Aplicar esta pasta com o auxílio de um pincel nos locais mais frequentados 
pelas moscas (paredes, parapeitos, traves de suporte, etc). 
A dose de 50 g é suficiente para o tratamento de uma área de 25 m2. 
 
Aplicação sólida 
Distribuir os grânulos de Quick Bayt em superfícies lisas mantendo pequenos 
intervalos entre as partículas. A dose de 50 g é suficiente para o tratamento de 
uma área de 25 m2. 
 
 
Fabricado por: 
Denka International B.V. 
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Holanda 
RIM: 
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