
 
 

 
Como as circunstâncias podem diferir de caso para caso e as condições de aplicação do produto estão fora do  
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Autorização de venda em Portugal nº 1612S DGS 
Autorização de venda em Moçambique nº DSV -1520 
 
Tipo 
Inseticida pronto-a-usar à base de piretrinas naturais e com 
óleos minerais, para uso civil e industrial. 

Formulação 
Emulsão pronta-a-aplicar. 
 
Composição 
Piretrinas e piretróides ……………………………………………… 0,8% 
Butóxido de piperonilo …………………………………………..…. 4,0% 
 
Principais pragas a combater 
Em interiores: 

Insetos voadores (moscas, mosquitos e 
chironomidae) 
Insetos rastejantes (baratas, pulgas, formigas e 
percevejos) 

Zonas onde não se desejam efeitos residuais: 
Zonas de processamento de alimentos (na 
ausência de produtos alimentares) 
Enfermarias de hospitais, escolas, cantinas, casas, 
entre outros 

 
Caraterísticas 
1. Inseticida pronto-a-usar, de baixa toxicidade, útil para a 
desinfestação de ambientes, eliminando insetos voadores e 
rastejantes (moscas, mosquitos, flebótomos, baratas, 
pulgas, formigas, percevejos, etc). 

2. Muito utilizado para a desinfestação de: casas, lojas, 
hotéis, restaurantes, associações, hospitais, fábricas, zonas 
rurais, entre outras. 
3. A combinação das piretrinas naturais com o butóxido de 
piperonilo melhora a ação inseticida e previne a rápida 
degradação, aliando a baixa toxicidade. 
4. Pireforce tem um efeito knock down, isto é, uma ação 
muito rápida visível 5 a 10 minutos após a aplicação e dura 
apenas algumas horas. 
5. Pireforce não deve ser aplicado como inseticida 
preventivo mas sim para combater os insetos presentes no 
momento da aplicação e que sejam alcançados pelo 
produto durante a sua aplicação. 
6. Após a aplicação do produto pode voltar-se a utilizar o 
espaço tratado passadas 3 a 4 horas. 
7. A aplicação de Pireforce pode deixar as superfícies 
ligeiramente gordurosas. Nestes casos podem limpar-se 
com um desengordurante mas apenas se deve proceder a 
esta limpeza 12 horas após a aplicação do produto. 
 
Doses e modo de utilização 
 

Praga Dose Modo de aplicação 
Insetos voadores 0,5 L/3000 m3 

Nebulização 
Termonebulização 

Pulgas/Baratas  
 

1 L/3000 m3 

Insetos rastejantes 1 L/75 m2 Pulverização 
 
Embalagens 
Frasco de 1 litro. 
 
 
 


