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FICHA TÉCNICA 

 
 

AKB HERBICIDA PRONTO PARA USO 
JARDINAGEM AMADORA 

 

INDICAÇÃO: 

AKB HERBICIDA da KELLDRIN é um herbicida sistêmico de eficiência comprovada no controle total 

de ervas daninhas pós emergentes da espécie Brachiaria Decumbens, que são atingidas pela ação do 

herbicida na parte aérea (Folhas), que conduzem o principio ativo até a raiz, provocando seu extermínio. A 

ação definitiva do produto é verificada entre sete a dez dias.  

 

COMPOSIÇÃO: 

GLIFOSATO.......................................................................................................................................0,96% 

Veículo 
 

INSTRUÇÕES DE USO: 

Agitar com cuidado, para homogeneizar a mistura, aplicar 1 litro de AKB DA KELLDRIN (pronto uso) 

com auxílio de um pulverizador manual ou um regador de plástico, em 30 m² de área. Aplicar 

uniformemente sobre as plantas daninha. 

 

ADVERTÊNCIAS: 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO - 

PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE. Não reutilizar as embalagens 

vazias.  

RESTRIÇÕES DE USO: 

Não se aplica. 

PRECAUÇÕES: 

Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha e aquários. Não aplicar em hortas e pomares. Durante 

a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais. Não jogue no fogo ou incinerador. 

Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas. Manter o produto na embalagem original. 

Conservação: Conservar o produto na embalagem original sempre fechado e em lugar seco e ventilado. 

PRIMEIROS SOCORROS: 

Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água fria corrente e sabão. Em caso 

de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância, persistindo a irritação procure 



 
 
 
 

KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA 

Rua VP1D Quadra 02 Lote 05 – DAIA - Anápolis-GO. CEP: 75132-035 

CNPJ: 03.237.990/0001-74             FAX: (62) 3945-2727   

Fone: (62) 3316-5206 (Anápolis) - (62) 3241-2727 (Goiânia) 

Site: www.kelldrin.com.br      E-mail: kelldrin@kelldrin.com.br 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 

 
socorro médico. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local bem ventilado. Em caso de ingestão 

acidental não provoque vomito, procure imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais 

próximo levando a embalagem ou rótulo do produto. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local 

ventilado.  

 
 

LOTE E VALIDADE:  

Lote/Fabricação: Verificar embalagem 

Validade: 24 meses 

APRESENTAÇÕES: 

100 mL – Caixa padrão com 25 frascos 

500 mL - Caixa padrão com 06 frascos 

500 mL - Caixa padrão com 12 frascos 

1000 mL – Caixa padrão com 12 frascos  

 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: 

Aspecto: Líquido 

Cor: Amarelo 

Odor: Característico  

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS: 

pH: 4,00 a 7,00 

Densidade (g/cm³): 0,990 a 1,100  

PRODUTO NOTIFICADO/RESGISTRADO ANVISA/MS: 

Produto registrado na ANVISA/MS: 325220006 

RESPONSÁVEL TÉCNICA: QUÍMICA 

Cássia Rodrigues da Silva 

CRQ XII 12101345 
 

GARANTIA:  

A qualidade dos produtos da KELLDRIN é incondicionalmente garantida para a satisfação dos seus 

clientes. Nossos representantes estão aptos a lhe fornecer todas as informações e assistência técnica. 


