
 
 

 
 
 

INDICAÇÕES 
Insecticida para controlo rápido e duradouro de moscas em explorações animais. 
Está indicado para aplicações em explorações animais (ex. estábulos, pavilhões de 
frangos, baterias de poedeiras e abrigos para animais de pequeno porte como os canis). 
As moscas são atraídas para as superfícies tratadas por um isco cuja base é composta 
por uma mistura de açúcar, de um aromatizante e de um atractivo (LEJ e Muscalure®). 
O resultado é a morte das moscas. 
Quick Bayt® Spray contém um agente amargante, BITREXTM, evitando a sua ingestão 
por pessoas. 
 
MODO DE EMPREGO 
Para evitar riscos para os seres humanos e para o ambiente respeitar as instruções de 
utilização. 
O produto deve ser aplicado através de um pulverizador de baixa pressão (~1 bar). 
Dissolver 250 g do produto em 2 litros de água para uma área coberta de 100 m2. Agitar 
bem até que a calda fique homogénea. 
Pulverizar a calda obtida em aproximadamente 40 m2 de superfícies nas quais as moscas 
pousam (ex. paredes, em redor das janelas, nas superfícies dos pilares). 
 
Doses de aplicação : 2.5 g por m2 
Após a aplicação limpar o pulverizador com água morna, deitando as águas de lavagem 
nos depósitos dos dejectos animais. 
Pode ser aplicado na presença de animais desde que não haja contacto dos mesmos com 
a superfície tratada. 
Pulverizar somente as superfícies fora do alcance dos animais e dos seus alimentos por 
forma a evitar a contaminação com o produto. 
Os tectos, as partes superiores das paredes e os parques vazios preparados para a 
entrada de animais nas semanas seguintes, não deverão ser pulverizados. 
Quick Bayt® Spray não é apropriado para o tratamento de estrumes. 
O período mínimo para nova aplicação do produto é de 28 dias. Caso seja efectuado um 
tratamento adicional durante as 4 semanas seguintes deve ser usado um produto com 
modo de acção diferente. 
Quick Bayt Spray não deve ser usado mais de 5 vezes durante um período de 12 meses. 
A utilização continuada de Quick Bayt® Spray pode ocasionar a redução de eficácia do 
produto. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONSELHOS DE PRUDÊNCIA: 
Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto 
antes de o utilizar. 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. Conservar em recipiente bem fechado em 
lugar fresco. 
Não inalar o pó. 
Em contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um 
especialista. 
Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de 
segurança devidas. 
Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para os olhos/face 
adequados. 
Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança. 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
Aplicar somente nas áreas inacessíveis às aves e animais domésticos. 
Não usar nos locais onde a comida e/ou água possam ser contaminadas. 
Impedir o acesso às zonas tratadas por crianças e animais domésticos. 
Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível 
mostrar-lhe o rótulo). 
 
Ficha de Segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais. 
 
EM CASO DE ACIDENTE CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS (CIAV) - TEL. 808 250 143 
 
Armazenagem 
Conservar no recipiente original num local fresco, seco e bem ventilado. Manter afastado 
de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. 
 
Meios e Medidas de descontaminação 
Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de 
segurança devidas. 
 
RESPONSÁVEL POR COLOCAÇÃO NO MERCADO: 
Bayer CropScience (Portugal) 
Produtos para a Agricultura, Lda. 
Rua Quinta do Pinheiro, 5 
Carnaxide 
Tel. 21 417 21 21 
 
PRODUTO FABRICADO POR: 
Bayer Environmental Science SAS 
France 


