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INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO
O ZUPA® BARATAS E FORMIGAS é um insecticida de uso doméstico, pronto a usar, sob a forma de pó
polvilhável, composto por 0,4%(p/p) de d-fenotrina.
A sua utilização está indicada no controlo de baratas, formigas e outros insectos
rastejantes.

COMPOSIÇÃO
d-fenotrina
Substância de sabor amargo
Excipientes qbp

0,4% (p/p)
10 ppm
100%

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
•

A aplicação do produto ZUPA® Baratas e Formigas na indústria alimentar deverá ser realizada na
ausência de alimentos.

•

Deverão ser tomadas as medidas necessárias para que os alimentos, equipamentos e/ou utensílios que
sejam manipulados nos locais ou instalações previamente tratadas com o ZUPA® Baratas e Formigas,
não contenham resíduos de nenhum dos seus ingredientes activos.

•

Deve ventilar-se adequadamente o espaço antes de entrar no local tratado.

•

Não misturar com outros produtos químicos.

•

Aplicação localizada dirigida aos rodapés e chão através de polvilhação. Não poderá ser aplicado de
forma aérea nem sobre superfícies onde se manipulem, preparem ou consumam alimentos.

•

Não utilizar sobre alimentos nem utensílios de cozinha.

•

Evitar o contacto com as superfícies tratadas.

•

Não utilizar na presença de pessoas e/ou animais domésticos.

•

Aplicação por polvilhação dirigida a rodapés e pisos. Não poderá aplicar-se por via aérea.

DOSE
Polvilhar em pontos críticos, zonas de passagem ou entrada de insectos e possíveis locais de reprodução.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES / OUTRAS INFORMAÇÕES
PRECAUÇÕES E CONDIÇÕES ESPECIAIS DE AUTORIZAÇÃO:
•

Tóxico para os organismos aquáticos, podendo provocar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente
aquático.

•

Manter fora do alcance das crianças.

•

Manter afastado de alimentos e bebidas, incluíndo os dos animais.

•

Utilizar luvas adequadas.

•

Não respirar as poeiras.

•

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

•

EM CASO DE ACIDENTE OU INDISPOSIÇÃO, CONSULTAR IMEDIATAMENTE O MÉDICO (se possível,
mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo).
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INUTILIZAR AS EMBALAGENS VAZIAS E DEPOSITÁ-LOS EM LUGAR SEGURO E NÃO CONTAMINANTE

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO
N

Perigoso para
o ambiente

AUTORIZAÇÃO DE VENDA
Autorização de venda 1664S, concedida pela DGS (Direcção-Geral da Saúde)

EMBALAGENS
100 g; 1 Kg.

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA E RESPONSÁVEL PELA COLOCAÇÃO NO MERCADO

Genyen – Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
www.genyen.pt

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do
produto e o respeito pelas condições de aplicação nele apresentadas.
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