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Autorização de venda em Portugal nº 1601S concedida pela DGS 

Autorização de venda em Moçambique nº DSV -1519 

 

Tipo 

Insecticida concentrado de utilização polivalente, com 

efeito no estado larvar e adulto. 

 

Formulação 

Concentrado para emulsão. 

 

Composição 

Deltametrina (0,5%) + Butóxido de piperonilo (1,0%) 

 

Principais pragas a combater 

Em interiores: 

 Todos os insetos rastejantes (baratas, formigas, 

carrapatos, etc.) 

 Para controlo de infestações súbitas provocadas por 

pulgas ou percevejos 

Em exteriores: 

 Para reduzir rapidamente a presença de mosquitos, 

moscas, simulídeos, entre outros insetos voadores, 

perto de zonas residenciais, resorts turísticos, etc. 

 Para controlar pragas de insetos em áreas específicas, 

tais como moscas em poços de esterco ou fazendas e 

carrapatos em fazendas. 

 

Caraterísticas 

1. Inseticida concentrado, à base de deltametrina 

(piretróide fotoestável), em sinergia com butóxido de 

piperonilo. 

 

 

2. A deltametrina garante um bom poder de eliminação 

combinado com uma boa actividade residual. 

3. O butóxido de piperonilo melhora o efeito da 

deltametrina, previne a sua degradação enzimática e 

facilita a sua penetração no corpo dos insetos. Por esta 

razão assegura elevados padrões de eficácia, com doses de 

aplicação baixas e em diferentes tipos de ambientes. 

4. Ambas as substâncias são veiculadas em solventes de 

origem vegetal: esta formulação em particular permite a 

máxima versatilidade de utilização, caraterística muito 

apreciada principalmente por utilizadores profissionais. 

5. O produto, além de poder ser diluído em solventes 

vegetais, também é emulsionável em água, para os 

tratamentos tradicionais de pulverização ou atomização a 

campo aberto. 

6. O efeito residual do produto, em interiores, tem uma 

duração média de 10 a 20 dias. 

7. Após a aplicação do produto pode voltar a usufruir do 

espaço tratado logo após a secagem do produto. Este 

processo depende da temperatura mas, com uma 

temperatura média de 22ºC, demora apenas poucas horas. 

8. Após a aplicação do produto não é requerido nenhum 

procedimento imediato e especial de limpeza, exceto em 

superfícies que possam estar em contacto com produtos 

alimentares, embalagens de produtos alimentares, 

utensílios de mesa ou crianças pequenas. 

 

Doses de aplicação recomendadas 

Manutenção: Diluir 100 ml em 5 – 7 litros de água. 

Tratamento: Diluir 100 ml em 3,5 – 4 litros de água. 

Em superfície, cada litro de solução cobre uma superfície de 

10 m2. 

 

Validade 

Dois anos a partir da data de embalamento. 

 

Embalagens disponíveis 

Frascos de 50 ml e 100 ml. 


