
 
 
 

 
 
 

Insecticida contra Moscas, Baratas e outras pragas 
USO INDUSTRIAL 
Pó molhável com 10% (p/p) de ciflutrina 
 
Composição: 
ciflutrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% (p/p) 
substâncias inertes e adjuvantes . . . 90% (p/p) 
 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
Perigoso para o ambiente 
Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo 
prazo no ambiente aquático. 
 
lnformação geral 
A substância activa de Solfac WP 10 é um piretróide piretróide dotado de um espectro de 
acção extraordinariamente amplo contra os insectos que aparecem em vivendas, 
indústrias e armazéns de alimentos, locais comerciais, hoteis, hospitais, barcos, aviões, 
edificios industriais, comboios, autocarros, etc. 
Actua eficazmente contra moscas, mosquitos, baratas, formigas, térmitas, pulgas, 
percevejos, peixinhos de prata, cochonilhas, aranhas, traças, gorgulhos, lagartas, etc. 
Solfac WP 10 não mancha nem danifica nenhuma superfície doméstica, pintada ou 
envernizada, nem plásticos ou outras superfícies não sensíveis à água. 
Caso a aplicação seja realizada sobre superfícies sensíveis, recomenda-se a realização 
de um teste prévio, por forma a prevenir eventuais danos. 
 
Aplicação 
Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto 
antes de o utilizar. 
Para evitar riscos para os seres humanos e para o ambiente respeitar as instruções de 
utilização. 
Contra pragas rastejantes 
Dissolver o conteúdo de uma saqueta de 20 g de Solfac WP 10 em 5 L de água, aspergir 
os esconderijos dos insectos (p.e., por trás de portas e janelas, por baixo ou por trás dos 
móveis da cozinha e casas de banho, rodapés, lavabos, armários, etc.) aplicando 50 ml 
de líquido de aspersão por m2 de superfície (5 L dá para 100 m2) ou até que a superfície 
esteja visivelmente humedecida. 
Em condições de infestação grave ou quando se necessita duma erradicação rápida ou 
de um controle residual mais prolongado, preparar o líquido de aspersão com duas 
saquetas de 20 g de Solfac WP 10. 
 
 



 
 
 
Contra moscas e mosquitos 
Superfícies absorventes: dissolver uma saqueta de 20 g de Solfac WP 10 em 10 L de 
água e aplicar 100 ml de líquido de aspersão por m2 de superfície (10 L dá para 100 m2) 
ou até que a superfície esteja visivelmente humedecida. 
Superfícies lisas: dissolver uma saqueta de 20 g de Solfac WP 10 em 5 L de água e 
aplicar 50 ml de líquido de aspersão por m2 de superfície (5 L dá para 100 m2). 
 
Preparação da solução para aspersão 
Misturar o produto com um pouco de água, deitar esta solução no pulverizador cheio até 
metade com água e completar adicionando água. 
Mexer a calda antes de usar. Aspergir com pouca pressão, procurando que o líquido 
cubra toda a superfície. 
Molhar todas as superfícies onde possam pousar moscas ou mosquitos (tabiques dos 
compartimentos, vigas, colunas, portas e janelas, paredes, etc.). 
 
Precauções 
• Evitar o contacto com a pele. 
• Não respirar a pulverização. 
• Antes da aplicação do produto, tapar alimentos e utensílios de cozinha e retirar do 
quarto, aquários e gaiolas e afastar pessoas e animais dos locais a tratar. 
• No tratamento de armários de alimentos ou utensílios de cozinha, retirar tudo antes de 
pulverizar e deixar secar; forrar as prateleiras e só depois repôr os objectos. 
• Não aplicar em pessoas e animais. 
• Não reutilizar as embalagens vazias. 
• Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de 
segurança devidas. 
• Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. 
• Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou 
o rótulo. 
 
Em caso de acidente contactar o Centro de Informação Antivenenos 
 (Telf. 808250143). 
 
Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de 
factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas 
características previstas na lei. 
 
Registado e distribuído por: 
Bayer CropScience (Portugal) 
Produtos para Agricultura, Lda. 
Rua Quinta do Pinheiro, 5 
2794-003 CARNAXIDE 
Tel: 21 417 21 21 
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