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Descrição
PIBUTRIN 33, é um insecticida destinado a
ácaros dos produtos armazenados: alucite,
cereais, cadela, oryzaephilus surinamensis,
pusillus, traça das farinhas, ácaro da farinha,
vespas.

combater os seguintes insectos e
traça dos cereais, gorgulho dos
tribolium castaneum, cryptolestes,
ptinidae, baratas grilos, formigas e

Características:
Aspecto: Líquido
Aroma: Característico
30gr/Lt ou 4,1% (p/p) de butóxido de piperonilo
3gr/Lt ou 0,4% (p/p) de piretrina
(uma associação sinergizada de piretrinas e butóxido de piperonilo)
Campo de aplicação:
Aplicar por nebulização:espacial de contacto e residual, nos silos ou celeiros.
Também se pode usar nos casos em que seja conveniente um rápido
desaparecimento da película oleosa, como no interior de maquinismos, em
peneiro de malha de seda.
Modo de emprego:
Nebulização*: Equipamento: Este insecticida deve ser aplicado por um
nebulizador accionado por motor, capaz de produzir uma fina neblina ou nuvem
para pulverização ou nebulização espacial e para obter uma nebulização de gota
menos fina para o tratamento de superfícies; não são aconselháveis os
pulverizadores manuais correntes.
Borboletas: Fechar as janelas e as portas antes de pulverizar e mantê-las assim
pelo menos durante 30 minutos. Distribuir o insecticida uniformemente em
pulverização espacial muito fina. Quando há infestação de traças aconselha-se
tratamentos com intervalos de uma semana até se obter o controle da infestação.
Para infestações maciças poderão ser necessárias aplicações com maior
frequência.
Insectos não voadores e larvas: aplicar em todas as superfícies internas do
armazém infestado, prestando especial atenção aos orifícios vãos e outros lugares
de refúgio. Pulverizar também os sacos e caixas com produtos armazenados. A
aplicação deverá ser feita como se indica para a nebulização de contacto e
residual, o que proporciona um efeito imediato e prolongado. Sempre que
necessário, repetir o tratamento cada 2 a 3 semanas.

NOTA: Quando utilizado conforme se aconselha, o insecticida não mancha. Tal
como sucede com os demais insecticidas, indica-se o uso de respiradores e
óculos de protecção, quando seja necessário uma exposição prolongada à neblina
da pulverização.
Armazenagem:
Nas embalagens de origem.
Não aproximar da chama directa nem de fontes de calor.
Manter fora do alcance das crianças.

