
Novo formato de 750 ml.  

Nova fórmula. Combate eficazmente insectos rastrejantes. 

Efeito residual. Inseticida autorizado para utilização pelo 

público em geral.  

 

Registrada pela DGSPS com nº 14-03-06868 

 

DESCRIPÇAO E PROPRIEDADES 

COMPOSIÇAO 

Cifenotrin……………………………………………...0,3% 

Imiprotrin…………………………………………....0,10% 

Nafta, excipientes e propelente csp..…….100% 

FICHA TECNICA 

FECHA EMISSÃO: 15/04/2014           

FECHA REVISÃO: 16/09/2016 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

LABORATORIOS VINFER S.A. 

VINFERMATON INSECTICIDA EFEITO 

RESIDUAL RASTREJANTES 

USOS 

 INSECTICIDA  

CONTRA OS  

NSECTOS                 

RASTREJANTES. 

EFEITO  RESIDUAL 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

MODO DE EMPREGO 

Pulverização local ou no rodapé ou chão. Não aplicar de forma aérea. 

Antes de usar, leia atentamente a etiqueta. Não pulverizar sobre os 

alimentos nem utensílios de cozinha. Não se deve aplicar sobre 

superficies onde se manipulem, preparem, sirvam ou consumam 

alimentos. Não utilizar na presença de pessoas e/ou animais 

domésticos. Ventilar adequadamente antes de entrar no recinto. Evitar o 

contacto com as superficies tratadas. Não se deve aplicar sobre madeira 

nem superfiícies porosas.  Com o intuito de evitar riscos às pessoas e 

para o meio ambiente, siga as instruções de uso. 

Os contentores vazios devem ser colocados em um centro de recolha 

local para reciclagem ou em pontos estabelecidos pela autoridade local, 

de acordo com as respectivas portarias. Posteriormente, devem ser geri-

dos de acordo com suas características perigosas e através de gestores 

de resíduos autorizados. 
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PERIGO. 

H222.-Aerossol extremamente inflamável. H229.-Recipiente sob pressão: pode 

rebentar se aquecido. H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com 

efeitos nocivos duradouros. H315: Irritante para a pele. P102: Manter fora do 

alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/

superfícies quentes. Não fumar. P211: Não vaporizar em chamas. P251: Não 

perfurar mesmo depois da utilização. P273: Evitar a libertação para o ambien-

te.  P280: Usar luvas/vestuário/proteção para os olhos/máscara protetora. 

P410+P412: Proteger dos raios solares. Não expor a temperaturas superiores 

a 50°C/122 ºF. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em instalação aprovada 

de destruição de resíduos. EUH208: Contém Ésteres de colofónia. Pode causar 

uma reação alérgica. Não ingerir.  

 

EM CASO DE ACIDENTE, CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENE-

NOS. TEL: 808 250 143. 

PRECAUÇÕES E CONSELHOS DE PRUDÊNCIA 

 

PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS 

Página  2 

VINFERMATON INSECTICIDA EFEITO RESIDUAL RASTREJANTES 

LINHA DOMÉSTICA 

 
 

APRESENTAÇAO 

Recipiente de aerossol de 750 ML. Unidade retrátil de 8 embalagens. 

 
 

INFLAMABILIDADE Inflamável 

SOLUBILIDADE Não solúvel  

ASPECTO Aerossol 

ODOR Característico 

COR Não aplicável 

DENSIDADE   
CONCENTRADO 

0.72-0.76 g/ml 

pH Não aplicável, já que se trata de um aerosol  


