
INSTRUÇÕES DE USO:
Evitar as horas mais quentes do dia.
Evitar os períodos de vento e orvalho excessivo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:
Manter a embalagem sempre fechada.
Manter o produto fora do alcance das crianças e animais.
Durante aplicação usar luvas e proteger os olhos.
Em caso de contato direto com os olhos ou com a pele, lavar 
imediatamente com água em abundância.
No caso de ingestão procurar orientação médica.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRECAUÇÕES:
Manter a embalagem fechada em local fresco, seco e ao abrigo da 
luz.
Não ingerir, evitar contato com o produto.

INSTRUÇÕES DE TRANSPORTE:
Cer�fique-se de que o local onde será transportado esteja limpo, 
seco e livre de resíduos.
O transportador deve manusear com equipamento de segurança 
individual.

LIMITAÇÕES DE USO:
Seguir as orientações das ‘‘Recomendações de uso’’.

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA: III - MEDIANAMENTE TÓXICO. 

PRODUTO PERIGOSO - USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.
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Agrovant Comércio de Produtos Agrícolas LTDA

Av. Jaime Ribeiro, 409 C - Santa Luzia | CEP: 14.883-105

Jaboticabal/SP | Tel.: (16) 3202-7818 

CNPJ: 05.830.454/0001-03 | I.E.: 391.129.254.117 

MANIPULADOR:

Agrocete Indústria de Fertilizantes Ltda.

EP PR 000681-5  CNPJ: 75.007.385/0001-18   I.E.: 20.108.857-71

Rua Anna Scremin 800 – Distrito Industrial

Ponta Grossa - PR - CEP: 84043-465 | Fone: (42) 3228-1229 

www.agrocete.com | agrocete@agrocete.com

IMPORTADOR:FABRICANTE:

GULF OIL ARGENTINA S.A
Belisario Roldan 2601 – (1744) La Reja

Buenos Aires – Argen�na

COMPOSIÇÃO:
Mistura de hidrocarbonetos para�nicos, ciclo para�nicos e 
aromá�cos saturados e insaturados provenientes da 
des�lação do petróleo.

Óleo Mineral......................................................845,75 g/L
Emulsionante.........................................................20 mL/L

CLASSE: Adjuvante, do Grupo Químico Hidrocarbonatos Alifá�cos.

TIPO DE FORMULAÇÃO: Concentrado Emulsionável (EC) 

CADDET é um  Adjuvante do grupo químico hidrocarbonetos 
alifá�cos.

MODO DE APLICAÇÃO:

Dosagem: 0,25 % a 0,5 % sobre o  volume de calda, no caso de 
aplicações terrestes.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

- Caddet deve ser aplicado com equipamentos providos de 
agitadores mecânicos que devem manter a emulsão da calda 
homogênea durante toda a aplicação;

- Para uma correta preparação da calda, deve-se colocar água até 
a metade da capacidade total do tanque pulverizador, e com os 
agitadores funcionando, colocar inicialmente os defensivos 
agrícolas e por úl�mo colocar o Caddet na calda de pulverização;

- Se houver uma interrupção na operação de pulverização, sendo 
desligados os agitadores mecânicos, ao retornar a operação ao 
normal, deve-se aguardar alguns minutos com os agitadores em 
funcionamento para assegurar a homogeneidade da mistura da 
calda;

- Apesar de Caddet não possuir período de carência, é 
recomendado conhecer os limites máximos  permi�dos dos 
defensivos agrícolas em mistura e os períodos de carência 
relacionados a eles;

- Caddet pode ser aplicado tanto em aplicações aéreas como 
terrestres. Para aplicações aéreas o recomendado é u�lizar 
Caddet na proporção de 5% sobre o volume total de calda a 
aplicar. Para aplicações terrestres, a proporção recomendada é 
de 0,25 % - 0,50 % sobre o volume da calda;

- Caddet é compa�vel com a maioria dos agroquímicos líquidos 
de uso habitual. Para ser usado em conjunto com produtos pós 
molháveis (WP), ou grânulos dispersíveis em água (WG), se 
recomenda fazer um teste prévio de compa�bilidade;

- Caddet não apresenta nenhum �po de fitotoxicidade, quando 
u�lizado nas doses recomendadas, nas épocas recomendadas e 
seguindo as instruções de uso descritas no rótulo;

- Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo;

- U�lize sempre o EPI;

- Descarte corretamente as embalagens - PRESERVE O MEIO 
AMBIENTE.

Lote, data de fabricação e data de validade: 
Vide embalagem 

Insumo agrícola de venda livre, conforme Ato n°104 de 20/11/17 
do MAPA - Ministério da Agricultura Pecuária e do Abastecimento.

EMBALAGEM: 20 LITROS


