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Nocaute

Estável em superfícies porosas • Uso externo •
Ideal para o controle de insetos rasteiros

Ação Repelente
Efeito Residual

SPITFIRE é um eficaz inseticida de amplo espectro, especialmente formulado para o tratamento em
áreas externas de todo tipo de aracnídeos e insetos rasteiros, tais como formigas, carrapatos, pulgas,
percevejos, tesourinhas, bichos barbeiro, besouros e outros.
SPITFIRE é formulado como um pó resistente à água, o que o torna altamente estável em superfícies
porosas e em condições ambientais adversas, tais como: superfícies com altas quantidades de pó,
expostas a altas temperaturas e a luz direta do sol, alcançando um efeito residual que o destaca em
relação a outras fórmulas (CE, SC).
SPITFIRE é formulado com Deltametrina, um dos mais eficientes e seguros ingredientes ativos do grupo
dos piretróides. A Deltametrina se caracteriza por ter uma das mais elevadas potências inseticidas,
já que está formulada com base em apenas um isômero químico, o mais potente entre oito isômeros
possíveis, o que significa que 100% das moléculas presentes no SPITFIRE são ativas no controle de
pragas, de maneira que se requer uma menor quantidade de inseticida para que se possa alcançar um
excelente nível de controle.

MODO DE AÇÃO
SPITFIRE atua por ingestão e contato. Uma vez dentro do inseto, ele altera o trânsito de íons de sódio e de potássio na célula
nervosa, provocando paralisia e morte..

DOSAGEM
INSETOS PARA CONTROLAR
Insetos Rasteiros: carrapatos, pulgas, percevejos,
aranhas, tesourinhas, formigas, baratas, escorpiões.
Insetos Voadores: moscas, mariposas, vespas.

DOSE

LUGAR DE APLICAÇÃO

40 - 60g / 5L
para cobrir 100 m²

Paredes externas, pisos,
terraços, etc.
Em casas, indústrias e plantéis
agroindustriais.

Saúde Pública: Pernilongos (Aedes anopheles),
Triatomíneos (Bicho barbeiro).

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

Deltametrina 2,5%
Embalagens de 500g
3.06251.0001
Pó resistente à água
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