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ACTIBIOL FLOW 
Suspensão concentrada (SC) contendo 5,5% (p/v) de alfa-cipermetrina 

Autorização de Venda n.º 1407S da DGS 

INSECTICIDA DOMÉSTICO PARA APLICAÇÃO EM TODO O TIPO DE SUPERFÍCIES, 

INDICADO CONTRA INSECTOS VOADORES E RASTEJANTES 

MODO DE ACÇÃO 

O ACTIBIOL FLOW é um insecticida piretróide de amplo espectro de acção, que actua por contacto e ingestão. 

A sua formulação concentrada de base aquosa, para aplicação por pulverização em todo o tipo de superfícies, 

apresenta elevada eficácia a baixas concentrações e grande persistência de acção. 

Tem amplo espectro de acção contra insectos voadores e rastejantes (moscas, mosquitos, pulgas, baratas, 

formigas, etc.). 

Devido á sua baixa toxicidade, está especialmente indicado para ser usado em segurança em instalações 

domésticas, pecuárias, industriais e locais públicos. Pode ser aplicado em interiores ou exteriores. 

Não mancha e é praticamente inodoro. 

MODO DE EMPREGO 

A aplicação deverá ser directa por pulverização localizada, dirigida às superfícies a tratar. 

Não pode ser aplicado de forma aérea sobre superfícies onde se manipulem, preparem ou consumam alimentos. 

DOSES DE APLICAÇÃO 

Manutenção: 0,5% (50 mL em 10 litros de água) 

Ataque forte e maior persistência: 1,0% (100 mL em 10 litros de água) 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Cumprir um intervalo de segurança de 12 horas, antes de utilizar as superfícies tratadas. 

Ventilar adequadamente antes de entrar no recinto. 

Proteger todos os alimentos, utensílios ou superfícies onde estes sejam manuseados, no momento da aplicação. 

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 
 

 Nocivo por ingestão. 

 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 Evitar respirar os vapores.  

 Usar luvas de protecção. 

 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. 

 Armazenar em local bem ventilado. 

 Manter o recipiente bem fechado. 

 Armazenar em local fechado à chave. 

 Evitar a libertação para o ambiente. 

 Recolher o produto derramado. 

 Eliminar o conteúdo/recipiente em local adequado à recolha de resíduos 

perigosos. 

 EM CASO DE exposição ou de indisposição: contacte imediatamente um 

CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.  

 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 

Centro de Informação Antivenenos (CIAV) - Telef.: 808 250 143 

ATENÇÃO 

 

 

 


