
 
 
 

 
 

 
Contra Baratas, Mosquitos e outras pragas 
USO INDUSTRIAL 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
COMPOSIÇÃO 
Ciflutrina .................................................0,1 % (p/p) 
Substâncias inertes ...............................99,9 % (p/p) 
 
Insecticida de nebulização automática, para tratamentos em interiores, contra insectos 
rastejantes e voadores (baratas, pulgas, peixinhos-de-prata, mosquitos, gorgulhos, 
moscas, traças) e outros artrópodos. (carraças, aranhas, escorpiões). 
 
LOCAIS DE APLICAÇÃO 
O Solfac Automatic Forte permite uma intervenção fácil e prática em armazéns, depósitos, 
silos (na ausência de produtos alimentares), aviões, barcos, comboios, autocarros, 
contentores, hotéis, etc. 
 
MODO DE EMPREGO 
Para evitar riscos para os seres humanos e para o ambiente, respeitar as instruções de 
utilização. 
Utilize os biocidas com cuidado, leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto 
antes de o utilizar. 
A aplicação deste produto deve ser feita por pessoal especializado. 
Fechar as portas e janelas, colocar a embalagem em posição vertical no centro do local a 
tratar, e premir a válvula. 
Começará então o débito do jacto insecticida. Evitar permanecer durante a nebulização 
do produto, que se completa em cerca de 3 minutos. 
Depois de um mínimo de 3/4 de hora após o esvaziamento, arejar o ambiente e recolher a 
embalagem vazia. 
A aplicação só poderá ser efectuada após a retirada de todos os alimentos e dever-se-á 
respeitar um intervalo de segurança de 24 horas para a reutilização do local, instalações 
ou utensílios tratados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DOSE DE APLICAÇÃO 
Uma embalagem de 150 ml, é suficiente para tratar um volume aproximado de 150 m3. 
Para locais com volume superior, aumentar proporcionalmente o número de 
nebulizadores. 
 
CLASSIFICAÇÃO  -   EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL 
 
 
PRECAUÇÕES 
Extremamente inflamável.  
Manter fora do alcance das crianças. 
Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.  
Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar. 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
Não respirar os aerossóis. Evitar o contacto com a pele. Utilizar somente em locais bem 
ventilados. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 
embalagem ou o rótulo. 
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