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Nocaute

Especialmente formulado para lugares sensíveis • Pouco odor •
Excelente propriedade residual

Ação Repelente
Efeito Residual

RUSTER é um eficaz inseticida piretróide de terceira geração, especialmente desenvolvido para o
controle de todo tipo de insetos importantes para a saúde pública.
RUSTER é formulado com Deltametrina, um dos mais eficazes e seguros ingredientes ativos do
grupo dos piretróides, recomendado para o controle de todo tipo de insetos voadores (moscas,
traças, vespas, mosquitos) e insetos rasteiros (baratas, formigas, percevejos, carrapatos, pulgas,
tesourinhas, aranhas, etc).
RUSTER não possui solvente orgânicos, de maneira que sua
formulação é de pouquíssimo odor, pouco irritante e altamente
estável. Sua formulação como suspensão concentrada é uma
suspensão homogênea de pó “micronizado” do ingrediente ativo com
um tamanho menor que 5 mícrons de diâmetro, em um ambiente
aquoso, de maneira que os índices de absorção da superfície tratada
são muito baixos, outorgando ao produto maior efeito residual
inclusive em superfícies altamente absorventes.
RUSTER não mancha, possui pouco odor e baixo efeito irritante de maneira que pode ser aplicado em recintos altamente
sensíveis, tais como refeitórios, cozinhas, clínicas e hospitais, creches, casas de repouso e maternidades, assim como também,
em lugares onde os tempos de reingresso não podem ser prolongados (cadeias, meios de transporte, lugares públicos, etc.).

MODO DE AÇÃO
DELTAGLEX atua por contato e ingestão, alterando a passagem de íons de sódio e potássio ao nível da parede celular dos
neurônios, isso gera uma hiperatividade que culmina em imobilidade e morte dos insetos.

DOSE DE USO
TIPO DE APLICAÇÃO

DOSE

LUGAR DE APLICAÇÃO

Aspersão manual ou
mecânica

Insetos voadores: 30 mL em 5 L de água
para 100 m²
Insetos rasteiros: 40 mL em 5 L de água
para 100 m²

Lugares sensíveis como: hospitais,
refeitórios, casas de repouso, instalações
agropecuárias, maternidades, indústrias e
residências em geral.

RUSTER
CONCENTRAÇÃO DE I. A.
APRESENTAÇÃO
REG. M.S.
FORMULAÇÃO

Deltametrina 2,5% SC
Embalagens de 1 L
Nº 3.6251.0003
Suspensão concentrada
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