INSETICIDA
Descrição do produto

Cenários de utilização

Inseticida líquido de amplo espectro de ação para diluir em
água e aplicar em pulverização superficial, indicado para o
tratamento de todos os tipos de insetos rastejantes e moscas
quando pousadas. A substancia ativa pertence à familia dos
piretróides e confere ao produto um notável efeito de choque
e elevada persistencia.

Para usar em habitações e em instalações comerciais e
industriais. Em edifícios como:
// Casas e blocos de apartamentos
// Hotéis
// Restaurantes
// Hospitais
// Instalações de industrias alimentares
// Armazéns

Espectro de ação
RASTEJANTES

VOADORES

// Baratas
// Percevejos
// Pulgas
// Formigas

// Moscas

Barata

Percevejo

Pulga

Dados

Mosca

Perigo e prudência

ATENÇÃO

INDICAÇÕES DE PERIGO
H410

EUH208

Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros.
Contém 1,2-Benzisotiazolin-3-ona, mistura
reacional de: 5-cloro-2-metil-4--isotiazolin-3-ona
e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1). Pode provocar
uma reacção alérgica.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA
P273
P391
P501

Evitar a libertação para o ambiente.
Recolher o produto derramado.
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a
regulação local.

Autorização de Venda n.º: PT/DGS mrp 31/2020.
Composição: Deltametrina - (grau puro) - 2,43%,		
(grau técnico) - 2,47%,
Fórmula: Suspensão concentrada (SC).
Apresentação: 1 L.
Período de estabilidade do produto: 2 anos.
Efeito residual: até 3 meses, dependendo da limpeza e
natureza da superfície em que foi aplicado.

Equipamento de proteção
Proteção das mãos: Luvas de proteção de acordo
com EN 374:
• Material: Borracha de nitrilo.
• Velocidade de permeabilidade: > 480 min.
• Espessura das luvas: > 0,4 mm.
• Índice de protecção: Classe 6.
Proteção dos olhos: Usar óculos de proteção
(de acordo com EN166, domínio de utilização = 5
ou equivalente).
Proteção da pele e do corpo: Utilizar uma bata
standard e fardamento da categoria 3 tipo 6.

Certificações
// Certificação HACCP de segurança alimentar.
// Fórmula isenta de óleo de palma.

INSETICIDA
Doses e usos autorizados
Âmbito de utilização

Método de aplicação

Categoria de utilizador

Prazo de reintrodução

Interior

Pulverização

Profissional

Assim que as superfícies
pulverizadas estiverem secas

Espectro
de ação

Insetos
rastejantes

Moscas
1)

Descrição da
utilização

Taxa de diluição

Dose de aplicação
do preparado1)

Deltagard FL

Água

Controlo das
infestações crónicas

50 mL

5 Litros

5 L / 100 m2

Controlo de infestações
localizadas

25 mL

5 Litros

2,5 L / 100 m2

Para o controlo de
moscas domésticas

50 mL

5 Litros

5 L / 100 m2

®

Frequência

1)

2)

Até um máximo de 11
aplicações por ano

1)

A quantidade de princípio ativo aplicado por m2 é de (12,5 mg/m2) / 2) A quantidade de princípio ativo aplicado por m2 é de (6,25 mg/m2)

Instruções de utilização
Deltagard® FL é aplicado, uma vez dissolvido em água,
por pulverização localizada. Agite o produto antes de usar.
Mantendo sempre a tampa do frasco fechada, abra a tampa do
depósito doseador e pressione o recipiente para enchimento e
estabilização na indicação de 25 mL. Despeje esse conteúdo
no depósito do pulverizador. Pulverize os locais frequentados
por insetos e as zonas de nidificação. O conhecimento
da biologia do inseto facilitará o seu reconhecimento. As
doses de diluição e aplicação dependem do tipo de inseto
a ser controlado e do tipo de superfície em que o produto é
aplicado.

MISTURA E PULVERIZAÇÃO
// Verifique se o pulverizador está limpo. Se necessário, lave o
equipamento com água e sabão antes de utilizá-lo e trate a
água de lavagem de acordo com os regulamentos nacionais
e regionais.
// Encha o pulverizador com metade do volume de água
necessário. Abra cuidadosamente a tampa e o selo do
recipiente do produto. Meça com exatidão a quantidade
necessária de produto e despeje-a cuidadosamente
(evitando derramamentos) no reservatório de pulverização.
Termine de encher o pulverizador com água até ao nível
adequado e agite. Agite novamente o reservatório de
pulverização se a aplicação for interrompida por mais de 30
minutos.
// Dilua apenas com água.
// Aplique com um equipamento de pulverização manual ou
mecânico capaz de produzir uma pulverização densa, que
quase pingue. Para o tratamento de superfícies expostas,
use uma boquilha de jato plano. Para pulverizar fendas e
ranhuras, utilize uma boquilha de jato fino ou uma extensão
especial para fendas e ranhuras. A largura máxima da
banda de pulverização é de 0,1 m. Mantenha uma distância
adequada entre a boquilha e a superfície tratada para obter
a largura de banda desejada.

CONTROLO GERAL DE INSETOS EM EDIFÍCIOS
// Pulverize as juntas da parede/chão, tapetes, etc. bem
como fendas e ranhuras nas quais os insetos se possam
refugiar. Este produto apenas será aplicado em toda a
superfície para tratar tapetes e carpetes. Faça o mesmo
que anteriormente, mas aplique em bandas de 0,5 m
de largura, sobrepondo-as para garantir uma cobertura
uniforme da pulverização.
// Em zonas que são limpas com água: Pulverize apenas
fendas e ranhuras com uma largura de banda máxima de
0,1 m.
// O efeito residual do depósito durará até 3 meses,
dependendo da limpeza e natureza da superfície em que
foi aplicado. Podem ser realizadas, no máximo, até 11
aplicações por ano.
// As crianças, os animais de estimação poderão entrar
novamente nas instalações tratadas com Deltagard® FL
assim que as superfícies pulverizadas estiverem secas.
Recomenda-se ventilar as divisões assim que a pulverização
estiver seca e a não limpar a área tratada até que a
infestação tenha sido controlada..
// O efeito residual dos produtos de pulverização de
superfícies geralmente é reduzido em superfícies porosas;
portanto, é recomendável tratar em superfícies não porosas
sempre que possível.

INSETICIDA

CONTROLO DE INSETOS RASTEJANTES, 		
INFESTAÇÕES CRÓNICAS E LOCALIZADA

PARA O CONTROLO DE MOSCAS-DE-CASA 		
(MOSCA DOMÉSTICA)

Utilize as doses de aplicação prescritas na tabela de dosagem.

Utilize as doses de aplicação prescritas na tabela de
dosagem.

Para o controlo de insetos rastejantes em zonas que não
são limpas com água:
// Pulverize de forma localizada em edifícios, prestando
especial atenção a portas, janelas, ranhuras, fendas e outros
pontos de entrada habitualmente utilizados pelos insetos.
// Pulverize estrados e colchões, se estiverem infestados, bem
como fendas e ranhuras em paredes e pisos adjacentes.
// Pulverize os tapetes infestados, prestando especial atenção
aos rebordos e aos tapetes de parede a parede.
// Pulverize espaços ocultos e zonas onde possam procurar
comida com especial atenção a ranhuras e fendas e zonas
situadas atrás ou por baixo de máquinas, equipamentos de
cozinha ou tubagens.
// Pulverize os móveis e os revestimentos do chão infestados.
Para o controlo de insetos rastejantes em zonas que são
limpas com água:
// Pulverize apenas como tratamento de fendas e ranhuras,
com uma largura de banda máxima de 0,1 m.
Limitações:
// Este produto não se destina ao tratamento de formigueiros.

Para o controlo de moscas em zonas que não são
limpas com água:
// Identifique onde as moscas pousam e pulverize a
superfície.
Para o controlo de moscas em zonas que são limpas
com água:
// Pulverize apenas como tratamento localizado/de fendas e
ranhuras, com uma largura de banda máxima de 0,1 m.

Outras recomendações de
utilização
// O produto deve ser aplicado de forma que tanto as crianças
e animais de estimação, como os alimentos ou rações, não
entrem em contacto com o mesmo.
// Não aplique diretamente sobre as superfícies em que os
alimentos ou rações são armazenados, preparados ou
consumidos.
// Não pulverize sobre roupas de cama ou outros materiais
que possam ser lavados.
// Na limpeza posterior ao tratamento, os panos/trapos
usados devem ser eliminados juntamente com os resíduos
sólidos e não devem ser enxaguados ou lavados após a
sua utilização.

Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda
Rua Quinta do Pinheiro, nº 5
2794 - 003 Carnaxide
Tel: +351 21 417 21 21
www.es.bayer.pt

Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação
relativa ao produto antes de o utilizar.

