Insecticida
Emulsão de óleo em água (EW)
COMPOSIÇÃO
CIFLUTRINA 5,1% (p/p) (50 g/l)
USO INDUSTRIAL.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
CARACTERÍSTICAS
O Solfac EW 50 é muito eficaz contra: baratas, formigas, moscas, mosquitos, percevejos,
pulgas, carraças, peixinhos-de-prata e pragas dos produtos armazenados. O Solfac EW
50 não tem cheiro nem mancha.
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.
O Solfac EW 50 pode ser aplicado por pulverização localizada em instalações industriais,
estabelecimentos onde se manejam ou processam alimentos, hospitais, escolas,
habitações, hotéis, restaurantes, barcos, aviões, etc.
Aplicação em interiores
• Contra pragas rastejantes
Diluir 40 ml de Solfac EW 50 em 5 litros de água e pulverizar os esconderijos dos nsectos,
aplicando 50 ml de calda por m2, ou até que a superfície fique visivelmente humedecida.
• Contra pragas voadoras
Diluir 40-60 ml de Solfac EW 50 em 10 litros de água e pulverizar as janelas, portas,
paredes aplicando 50 ml de calda por m2 ou até que fiquem bem humedecidas.

Aplicação em exteriores
• Controlo a curto prazo de pragas voadoras e outras
Diluir 40 ml de Solfac EW 50 em 10 litros de agua e pulverizar as superfícies até que
fiquem bem humedecidas (50 ml de calda/m2). Nas lixeiras usar um débito de 100 ml de
calda/m2.
• Contra formigas
Diluir 10-20 ml de Solfac EW 50 em 10 litros de água e pulverizar os carreiros de formigas
e/ou aplicar até 1 litro desta calda nos formigueiros.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Numa vasilha
juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter
uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água,
agitando sempre.

ÁREA DE INFORMAÇÃO SOBRE RISCOS.
•
•

PERIGOSO PARA O AMBIENTE
IRRITANTE

INDICAÇÕES DE PERIGO
Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no
ambiente aquático.
OBSERVAÇÕES
Uso reservado a utilizadores profissionais.
ADVERTÊNCIA
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.
CONSELHOS DE PRUDÊNCIA
• Manter fora do alcance das crianças.
• Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
• Evitar o contacto com a pele.
• Caso a aplicação seja realizada sobre superfícies sensíveis, recomenda-se a realização
de um teste prévio, por forma a prevenir eventuais danos.

• Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de
segurança devidas.
• Usar luvas adequadas.
• Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou
o rótulo.
• Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.
• No tratamento de armários de alimentos ou de utensílios de cozinha, retirar tudo antes
de pulverizar e deixar secar; forrar as prateleiras e só depois repor os objectos.
• Não aplicar este produto em pessoas, animais, roupas ou colchões; retirar os colchões;
retirar pessoas e animais dos locais a tratar.
• Os locais tratados deverão ser convenientemente arejados antes da entrada de pessoas
ou animais; todas as superfícies e utensílios em contacto com produtos alimentares
deverão ser cobertos ou cuidadosamente limpos antes de voltarem a ser utilizados.
• Usar luvas adequadas e equipamento de protecção para os olhos durante a preparação
de calda e utilização do produto.
• Não respirar a pulverização. Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
• Não contaminar as águas.
EM CASO DE INTOXICAÇÃO LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO
ANTIVENENOS TEL. 808 250 143
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