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ZUPA® RASTEJANTES  –  Insecticida de uso doméstico 
Ficha Técnica 

 

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO 

O ZUPA® RASTEJANTES é um insecticida de uso doméstico, pronto a usar, sob a forma de aerossol. 

Composto por piretrinas naturais, é o insecticida mais eficaz na eliminação de formigas, baratas e outros 
insectos rastejantes.  

A sua formulação especial está indicada na eliminação de insectos rastejantes.  

COMPOSIÇÃO 
permetrina  0,25% (p/p)

piretrinas 0,10% (p/p)

Substâncias inertes 99,65% (p/p)

 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

• Agitar antes de usar. Pulverizar para o ar durante 3 segundos para uma divisão normal. Não pulverizar 
mais de 3 segundos consecutivos. Para uma acção de efeito imediato, pulverizar directamente sobre os 
insectos rastejantes. Para uma aplicação geral, pulverizar a uns 30 cm de distância os locais de 
esconderijo (buracos, fendas, canos, caixote de lixo, rodapés) e os locais de passagem. Em infestações 
elevadas, repetir o tratamento mensalmente até ao controle total. Posteriormente, tratar 
trimestralmente para evitar reinfestações.  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES / OUTRAS INFORMAÇÕES 

PRECAUÇÕES E CONDIÇÕES ESPECIAIS DE AUTORIZAÇÃO: 
• PERIGO 
• Aerossol extremamente inflamável.  
• Recipiente sob pressão: risco de explosão sob acção do calor.  
• Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
• Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 
• Manter fora do alcance das crianças. 
• Ler o rótulo antes da utilização. 
• Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 
• Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. 
• Não fumar. 
• Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.  
• Não furar nem queimar, mesmo após a utilização.  
• Evitar a libertação para o ambiente.  
• Armazenar em local bem ventilado. 
• Manter ao abrigo da luz solar. 
• Não expor a temperaturas superiores a 50ºC/122ºF. 
• Eliminar o conteúdo/o recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamentos de 

resíduos. 
• Contém permetrina. Pode provocar uma reacção alérgica. 

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO 
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AUTORIZAÇÃO DE VENDA 
Autorização de venda 1752S, concedida pela DGS (Direcção-Geral da Saúde) 

EMBALAGENS  
400 ml 

FABRICADO POR E TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA  
 

 

Poligono Industrial Torneiros s/n 
36400 Porriño (Pontevedra) – Espanha 
 

DISTRIBUÍDO POR 

 

 
 
 

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

 

 

EM CASO DE ACIDENTE CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (TEL.: 808 250 143) 

 

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


