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Fungicida / Inseticida
Interior / Exterior
Formulação em base aquosa,
Sem cheiro, secagem rápida

INFORMAÇÕES
FÓRMULA DUPLA-AÇÃO
CURATIVA: Elimina insetos incluindo térmitas
PREVENTIVA: Previne a reinfestação

CARACTERÍSTICAS
Nova geração de Tratamento de AÇÃO IMEDIATA contra insetos e fungos que IMPEDE qualquer reinfestação mantendo-se ativo no interior da madeira.
• Elimina os INSETOS XILÓFAGOS e as respectivas larvas.
• Impede o desenvolvimento dos FUNGOS de podridão.
• Aconselhável para a preparação da madeira antes dos acabamentos V33: protetores decorativos da
madeira, tintas, vernizes, primários.

USO
Ideal para todos os tipos de madeira atacadas ou sãs no interior ou fora da casa: paredes de madeira,
portas, janelas, vigas...
INSETICIDA: Elimina em profundidade térmitas e larvas responsáveis pela degradação já madeira.
Impede:
1 - a infestação quando a madeira sã é tratada preventivamente.
2 - a re-infestação se a madeira já está atacada
FUNGICIDA: Sua ação contra os fungos protege a madeira da podridão
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PREPARAÇÃO
A madeira não deve ter nenhum acabamento, deve estar limpa e seca.
• Madeira envernizada ou pintada: Decapar com o Decapante especial para madeira V33.
• Madeira encerada: Remover as demãos de cera com desencerador. Lixar e aspirar o pó.
• Madeira com protetor: Lixar para chegar à madeira em bruto.

APLICAÇÃO
• Aplicação em madeira já atacada :
1 – Eliminar as zonas quebradiças usando uma escova de aço ou substituir as zonas mais danificadas.
2 – Aplicar abundantemente 3 demãos pincelando (com pincel) ou por pulverização (pistola de baixa pressão) em
toda a superfície da madeira sem esquecer os entalhes e as montagens.
• Aplicação em madeira sã:
Aplicar abundantemente 2 demãos pincelando (com pincel) ou por pulverização (pistola de baixa pressão) em toda a
superfície da madeira sem esquecer os entalhes e as montagens.
• Temperaturas ideais de aplicação entre 12 e 25 ° C. NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0 ° C.
• Produto de uso domestico para aplicação em madeiras por pincelagem ou pulverização.
CONSELHOS: É aconselhável tratar a sua madeira preventivamente. Assim, pode proteger a madeira contra os insetos
e, se estiver em uma área infestada, das térmitas

FORMATOS

0,75L

2,5L

5L

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ATENÇÃO - EUH208 : Contém propiconazol. Pode provocar uma reação alérgica. H410 : Muito tóxico para os
organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH 401 : Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente,
respeitar as instruções de utilização. P101 : Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o
rótulo. P102 : Manter fora do alcance das crianças. P103 : Ler o rótulo antes da utilização. P260 : Não respirar as
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/ aerossóis. P262 : Não pode entrar em contato com os olhos, a pele ou a
roupa. P270 : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P271 : Utilizar soltando ao ar livre ou
em uma área bem ventilada. P273 : Não dispersar no meio ambiente. P391 : Recolher o produto derramado. P501 :
Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). SP1 : Não
contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. ATENÇÃO: Risco de autocombustão de têxteis e
utensílios impregnados com o produto. A eliminar em recipiente hermeticamente fechada.
Líquido pronto a usar (AL) conteúdo:
%p/p < > g/L
Cipermetrina 0,17 1,7
Propiconazol 0,13 1,3
tebuconazol 0,14 1,4
Autorização Provisória de Venda nº75/DGAV.
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