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Autorização de venda em Portugal nº 1601S DGS de 21/03/2013 
Autorização de venda em Moçambique nº DSV -1518 
 
Tipo 
Inseticida em suspensão aquosa concentrada, para uso civil. 
 
Formulação 
Suspensão aquosa. 
 
Composição 
Bifentrina (8,0%) + Tetrametrina (3,0%) + Butóxido de 
piperonilo (6,0%) 
 
Caraterísticas 
1. Moderno inseticida concentrado, formulado em 
suspensão aquosa, totalmente isenta de solventes e 
inodora. 
2. Pode ser utilizado em interiores e exteriores, mesmo na 
presença de vegetação. 
3. A ausência de odores e fumos provocados pelo solvente 
torna o produto particularmente adequado para o 
tratamento de zonas sensíveis. 
4. Contém bifentrina, piretróide fotoestável que não 
provoca repulsão do inseto, fenómeno típico dos 
piretróides mais utilizados. Além disso a bifentrina não 
manifesta fenómenos irritativos, graças ao grupo alfa-ciano 
da sua estrutura molecular. 
5. A presença de tetrametrina em sinergia com o butóxido 
de piperonilo confere ao Biforce um elevado poder 
eliminador assim como um bom efeito residual. 
 
Embalagens 
50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l e 10 l. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doses e modo de utilização 
Biforce utiliza-se diluído em água, nas seguintes doses: 
 
Luta contra insetos voadores (moscas, mosquitos, 
flebótomos, borboletas, etc.): diluir a 0,3-0,5% e utilizar 1 l 
de dispersão para tratar 10 m2. 
 
Luta contra insetos rastejantes (baratas, formigas, 
percevejos, pulgas, carrapatos, ácaros, etc.): diluir a 0,4-
0,6% e utilizar e 1 l de dispersão para tratar 10 m2 de 
superfícies absorventes (paredes ásperas, madeiras não 
envernizada, etc.); para superfícies pouco ou não 
absorventes duplicar a concentração e diminuir para 
metade a quantidade de água. 
 
Para tratamentos especiais a campo aberto a dose de 
aplicação pode variar de 0,2 a 0,6% (200 a 600 ml de 
produto em 100 l de água), em função das caraterísticas do 
pulverizador, da velocidade de transferência, da vegetação 
presente e de outros fatores assim como o tipo de inseto a 
eliminar. 
 
Validade 
Dois anos a partir da data de embalamento. 
 
 


