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REPELENTE
PASTILHA PROINSET

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Repelente possui ação de alta
eficácia e com efeito prolongado contra os
insetos. Garante a proteção máxima e de
fácil utilização. Praticidade e desempenho.

Dados Técnicos:
Cor: Verde.
Estado Físico: Sólido.
Odor: Serragem de madeira.
Limites de Explosividade: Não aplicável.
pH: Não aplicável.
Ponto de Fulgor: Não Aplicável.
Solubilidade: Insolúvel.
Taxa de Evaporação: Não Disponível.
Viscosidade: Não aplicável.

Instruções de Uso: Retire a pastilha da
embalagem e coloque-a diretamente sobre
a chapa do aparelho vaporizador Proinset.
Ligue à tomada ou extensão. Este aparelho
funciona em 110 ou 220 Volts
automaticamente. Não mexa na pastilha
com o aparelho ligado. Utilizar uma
pastilha por noite.

Embalagem: Caixinha de papelão.

Estocagem: Manter em local coberto e
ventilado (temperatura inferior a 50°C).
Nestas condições, o produto em sua
embalagem original e lacrada tem garantia
de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Não aplicar sobre alimentos,
utensílios de cozinha, plantas e aquários.
Não fumar ou comer durante a aplicação.
Em caso de intoxicação, procurar o centro
de intoxicação ou serviço de saúde levando
a embalagem ou rótulo do produto. Não
colocar este produto em utensílios para
uso alimentar. Não reutilizar as
embalagens vazias. Manter o produto na

embalagem original. Em caso de contato
com os olhos, lavar imediatamente com
água corrente em abundância. Em caso de
contato direto, lavar a parte atingida com
água fria corrente e sabão. Se inalado em
excesso, remover a pessoa para local
ventilado. Esse produto não deve ser
utilizado em locais com pouca ventilação,
nem na presença de pessoas asmáticas ou
alérgicas respiratórias. Não pegue o refil
com o aparelho ligado.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer
outro produto químico, assegure-se de ter
lido e entendido as informações contidas
na Ficha de Segurança de Produtos
Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as
medidas de precaução, instruções de
manuseio, considerações e disposições
mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento
Técnico/Comercial da Baston Aerossóis
tem experiência prática na utilização dos
produtos e processos de fabricação.
Solicite assistência através de nossa equipe
de vendas. Havendo necessidade de
esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-
1705. Em caso de emergência, consulte o
Disque-Intoxicação 0800 722 6001.


