FICHA TÉCNICA

NOXI CYTROL 10/4
Produto residual de largo espectro de ação
FORMULAÇÃO /COMPOSIÇÃO

 Concentrado para emulsão com 100g/L de cipermetrina e 40g/L de butóxido de
piperonilo
 Grupo químico: Piretróide
CARATERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO

O Noxi Cytrol 10/4 é um produto indicado para o controlo das pragas (ácaros) em
estabelecimentos domésticos, comerciais e industriais; nomeadamente: habitações, lojas,
hotéis, armazéns, restauração, áreas de processamento, contentores de lixo, hospitais
(zonas não ocupadas por utentes), áreas militares.
CARATERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS









Aspecto:
Cor:
Odor:
pH:
Ponto de ebulição:
Ponto de fusão:
Ponto de inflamação:

liquido
amarelo
aromático
Não disponível
180-215°C
Não Aplicável
>65°C

FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES

Aplicar a calda com pulverizador de baixa pressão nas superfícies e materiais onde se
encontre a praga, bem como em fendas e rachas ou em qualquer outro local onde a
praga se acumule. Pode ser aplicado no interior das instalações onde se manuseiam
alimentos. A sua aplicação deve ser sempre direccionada para o chão e rodapés e nunca
no ar, nem sobre as superfícies onde se processam, preparam ou se consomem
alimentos.

DOSES / CONCENTRAÇÕES

Tratamentos em caso de fortes infestações: Diluir 50 mL de produto em 5 litros de água.
Tratamentos de manutenção e rotina:

Diluir 25 mL de produto em 5 litros de água.

Aplicar 5 litros de calda por cada 100m2 de superfície
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FICHA TÉCNICA

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



















Provoca irritação ocular grave
Pode provocar irritação das vias respiratórias
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
Manter fora do alcance das crianças
Evitar respirar gases/névoas/vapores/aerossóis
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível.
Continuar a enxaguar. Consulte imediatamente um médico
Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa
Lavar as mãos com água e sabão cuidadosamente após manuseamento
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto
Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou
um médico
Evitar a libertação para o ambiente.
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos
Manter/guardar afastado de alimentos e água para pessoas e animais.
Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de
utilização
Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida
Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808 250 143.

ATENÇÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Produto notificado à DGS
Embalagem: 50mL; 500mL
Classificação ADR: UN 3082 Documento Transporte - UN 3082, Matéria perigosa para o ambiente,
Líquida, N.S.A. (Contém Cipermetrina, nafta de petróleo e querosene), 9; III, 3
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM
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