
Insecticida super concentrado para a eliminação de 
moscas e mosquitos. 
Insecticida aprovados para uso pelo público em geral.  
Autorização de Venda nº 1517S da DGS 

 
DESCRIÇÃO Y PROPRIEDADES 

COMPOSIÇÃO 

 

D-TRANS-TETRAMETRINA………..…..1,42%(p/p) 
D-FENOTRIN……………………………..1,42%(p/p) 
BUTOXIDO DE PIPERONILO………..…9,44%(p/p) 
SUBSTÂNCIAS INERTES……………...87,72%(p/p) 
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USOS 

 INSECTICIDA 

CONTRA        

INSECTOS         

VOADORES  

CONCENTRADO 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

MODO DE EMPREGO 

Insecticida contra insectos voadores. Por pulverização no ar. Antes de 
usar o produto, leia atentamente a etiqueta. Não utilizar na presença 
de pessoas e/ ou animais domésticos. Não pulverizar sobre os 
alimentos nem utensílios de cozinha. Não se deve aplicar sobre 
superfícies onde se manipulem, preparem, sirvam ou consumam 
alimentos. Ventilar adequadamente antes de entrar no recinto. Com o 
intuito de evitar riscos as pessoas e para o meio ambiente, siga as 
instruções de uso. 
Não utilizar em dispensador de doseamento autmático em contínuo.   
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Aerosol 1: H222 Aerossol extremamente inflamável 
Aerosol 1: H229 Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor 
Aquatic Chronic 1: H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 
Skin Irrit. 2: H315 Provoca irritação cutânea 
STOT SE 3: H336 Pode provocar sonolência ou vertigens 

P102: Manter fora do alcance das crianças 
P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de 
ignição. Não fumar 
P211: Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição 
P251: Não furar nem queimar, mesmo após utilização 
P261: Evite respirar os vapores. 
P262: Nao pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa 
P273: Evitar a libertação para о ambiente 
P309+P310+P101: EM CASO DE exposiçâo ou de indisposição: contacte um CENTRO DE 
INFORMAÇAO ANTIVENENOS ou um 
médico. Se for necessario consultar um médico, mostrelhe 
a embalagem ou o rótulo 
P410+P412: Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °
C/122°F 
P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em de acordo com a legislação local e nacional. 
 

EM CASO DE ACIDENTE, CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS 
(TEL: 808 250 143)  

PRECAUÇÕES E CONSELHOS DE PRODÊNCIA: 

 

CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUIMICAS 
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MATON TRONIC P. S. 

LINEA DOMESTICA 

 
 

PRESENTAÇÃO 

Envase aerossol de 250ml.  

Presentação em unidades retrátiles de 6 envases. 

 
 

INFLAMABILIDADE Extremadamente inflamável 

SOLUBILIDADE Não solível 

ASPECTO Aerossol 

ODOR Característico 

CÔR Não  aplicável 

DENSIDADE  
CONCENTRADO 

0.74-0.78 g/ml 

pH Não procede por ser aerosol  


