USO DOMÉSTICO

FICHA TÉCNICA

SAPIX

®

MOSCAS E
MOSQUITOS
SPRAY INSETICIDA
PARA O CONTROLO DE MOSCAS, MOSQUITOS E
OUTROS INSETOS VOADORES

400 ml
Responsável pela AV e Distribuidor:
Sapec Agro, S.A.
Av. do Rio Tejo, Herdade das Praias
2910-440 Setúbal
apoiovet@agro.sapec.pt; Tel.: 265 710 100

AV nº. 1742S da DGS
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SAPIX® MOSCAS E MOSQUITOS é um inseticida piretróide para uso doméstico, com
grande eficácia e persistência no controlo de pragas de insetos.
Atua rápida e eficazmente sobre os insetos.

COMPOSIÇÃO
0,5% (p/p) Permetrina; 1,0% (p/p) de Butóxido de Piperonilo; 98,5% (p/p) Substâncias inertes

FORMULAÇÃO
Produto sob pressão

ORGANISMOS ALVO
Insetos voadores:
Moscas, mosquitos, melgas, traças e outros insetos voadores.

LOCAIS DE APLICAÇÃO
Para utilização no interior das habitações.

INIDCAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Agite bem antes de usar.
Para uma eliminação rápida dos insetos voadores de uma determinada divisão (sala, quarto,
escritório, etc.), pulverizar o produto para o ar em diversas direções durante 3 a 5 segundos.
Depois da pulverização, manter a divisão fechada durante aproximadamente 15 minutos e, em
seguida, abrir as portas e janelas para a ventilar.
Em caso de aplicação direta sobre o inseto, basta uma pulverização de 3 segundos.

ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO:
Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Aerossol extremamente
inflamável. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Manter fora do alcance das crianças. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a
embalagem ou o rótulo. Ler o rótulo antes da utilização. Manter afastado do calor, superfícies
quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre
chama aberta ou outra fonte de ignição. Não furar nem queimar, mesmo após utilização.
Armazenar em local bem ventilado. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas
superiores a 50 °C/122°F. Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a legislação
em vigor quanto ao tratamento de resíduos.
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Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Contém Permetrina. Pode
provocar uma reação alérgica
Utilize o SAPIX® MOSCAS E MOSQUITOS com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação
relativa ao produto antes de o utilizar.

Em caso de acidente contactar de imediato o Centro de Informação Antivenenos
(CIAV 808 250 143)
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