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Nome Comercial: HERBICIDA GLIFOMATO 

Nome Comum: Glifosato 
Categoria: Herbicida Líquido 
Registro Ministério da Saúde: 
M.S 3.2781.0021 
Composição química:  
N-(phosphonomethyl)glycine 
 
 

COMPOSIÇÃO: 

Glifosato...............................................................48% p/v (480 g/l) 

Inertes (Veículo).................................................. 52% p/v (520 g/l) 

 

INDICAÇÕES DE USO: 

HERBICIDA GLIFOMATO é um produto, elaborado com Glifosato, 

eficaz no controle de plantas daninhas como a tiririca (Cyperus 

rotundus), picão preto (Bidens pilosa) e gramas (Brachiaria 

plantagine) encontradas em jardins amadores. 

 

MODO DE USAR E DOSAGEM: 

Observar as precauções de uso. Agite bem o frasco antes de usar. 

Diluir 20 ml de GLIFOMATO em 1 litro de água. Misturar bem a 

solução, aplicar usando um pulverizador ou regador em uma área 

de 30 m². Aplicar uniformemente sobre as plantas daninhas 

molhando-as bem. 
 

RECOMENDAÇÕES: 

Não utilizar águas barrentas, pois diminui a eficácia do produto.          

Não aplicar sobre plantas desejáveis, pois pode haver a destruição 

das mesmas. 

Se houver pulverização acidental sobre plantas desejáveis, lave-

as imediatamente com água. 

O produto quando aplicado nas doses e formas recomendadas 

não apresenta demais restrições de uso. 
 

PRECAUÇÕES: 

CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 

ANIMAIS.  

-Não aplicar em hortas e pomares.  

-Não reutilizar as embalagens vazias.  

-Manter o produto na embalagem original.  

-Não fumar beber ou comer durante a aplicação.  

-Só utilize em lugar de difícil acesso a crianças e animais.  

-Tome banho e troque de roupa após a aplicação do produto.  

-Não misture a roupa com outras de uso diário, lave-a 

separadamente. 

-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e 

aquários. 

-Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo 

a chamas ou superfície aquecida. 

 

 
 

 
 
 
 

 

-Usar calça e camisa de manga longa, luvas impermeáveis, 

máscara e óculos de proteção no preparo da calda herbicida e 

durante sua aplicação. 

 

PRIMEIROS SOCORROS: 

Em caso de contato com o produto, lavar a parte atingida com 

água e sabão.  

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água 

corrente em abundância.  

Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicações ou 

Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.  

Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. 

 

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:  

Deve-se utilizar todo o resíduo remanescente da embalagem, faça 

a tríplice lavagem e utilize a água da lavagem na preparação da 

calda a ser aplicada. Proceda a inutilização da embalagem furando 

o fundo da mesma e proceda o descarte de acordo com a 

legislação local vigente. Caso não disponha desta informação, 

consulte a Insetimax para orientação sobre a destinação da 

embalagem vazia. 

 

ARMAZENAMENTO:  

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local 

seco, ventilado e temperatura ambiente. 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

Nei Aparecido Padovan 

CRQ: 04217828 – IV Região 

 

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO: 

Grupo Químico: Glicina Substituída 

Nome Comum: Glifosato 

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto especifico / Tratamento 

Sintomático. 

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000 

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110 

 

FABRICANTE: 

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI  

CNPJ: 05.328.961/0001-43 

E-mail: contato@insetimax.com.br 

Site: www.insetimax.com.br  

SAC:0800-9401018  

Pragas 
Dosagem 

ml/litros de água 

Área 

m² 

Tiririca (Cyperus rotundus), 

picão preto (Bidens pilosa) e 

gramas (Brachiaria plantagine) 

20/1 30 

Ficha Técnica GLIFOMATO 
ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. 

http://www.insetimax.com.br/

