
ACTIBIOL FLOW é um insecticida com uma formulação concentrada de 
base aquosa, de elevada eficácia a baixas concentrações. 
Apresenta um amplo espectro de acção contra insectos voadores e 
rastejantes (moscas, mosquitos, melgas, vespas, baratas, formigas, 
aranhas, peixinhos-de-prata, etc)
Devido à sua baixa toxicidade está especialmente indicado para ser usado 
com segurança em hospitais, cozinhas, restaurantes, padarias, adegas e 
outros locais onde se armazenem ou manipulem alimentos, assim como 
em instalações domésticas, industriais e locais públicos.

INSTRUCÇÕES DE UTILIZAÇÃO
PARA USO APENAS COMO UM INSECTICIDA. Ler o rótulo antes da 
utilização. Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, 
respeitar as instruções de utilização.
Evitar o contacto com as superfícies tratadas. Não misturar com outros 
produtos químicos. Não utilizar em presença de pessoas e/ou animais 
domésticos.
Modo de emprego: A aplicação deverá ser por pulverização localizada 
dirigida às superfícies a tratar (rodapés, pavimentos, paredes e tectos) e 
não pode ser aplicado sobre alimentos, utensílios de cozinha nem sobre 
superfícies onde se manipulem, preparem, consumam ou sirvam 
alimentos. 
A aplicação de ACTIBIOL FLOW na indústria alimentar deve fazer-se na 
ausência de alimentos e respeitando um prazo mínimo de reentrada de 12 
horas antes de fazer uso dos locais tratados. A pulverização será dirigida a 
rodapés e pavimentos e não pode ser aplicado de forma aérea nem sobre 
superfícies onde se manipulem, preparem, consumam ou sirvam 
alimentos. 
Devem ser tomadas as medidas necessárias para que os alimentos, 
maquinarias ou utensílios que sejam manipulados nos locais ou 
instalações tratadas previamente com o produto referido não contenham 
resíduos de nenhum dos seus ingredientes activos. Intervalo de 
reentrada: 12 horas. Ventilar adequadamente antes de entrar no recinto.
Doses de tratamento: 
• Manutenção: 0,5% (50 ml em 10 litros de água)
• Ataque forte e maior persistência: 1,0% (100 ml em 10 litros de água)

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Conservar no recipiente de origem. Armazenar em local seco em 
recipiente fechado. Manter ao abrigo da luz solar e da temperatura de 
congelação.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de 
variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que 
apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

INSECTICIDA

CONTRA INSECTOS VOADORES E RASTEJANTES

BIOCIDA PARA USO DOMÉSTICO 

Número da autorização: 1407S (concedida pela DGS)
Titular da autorização: QUÍMUNSA - Derio Bidea, 51, 48100 Munguía, 
España. Tel: (+34) 946 741 085
Composição: 5,5% alfa-cipermetrina (CAS 67375-30-8)
Tipo de formulação: EC – Concentrado para emulsão 

Data de produção e Nº de lote: ver embalagem

RECOMENDAÇÕES EM CASO DE INTOXICAÇÃO
Sintomas de intoxicação: Dermatite, irritação dos olhos, nariz e 
garganta. Alterações respiratórias, tosse, dificuldades respiratórias. 
Reacções de hipersensibilidade com bronco espasmo. Náuseas, 
vómitos, vertigens, cefaleias e parestesias peribucais. 
Primeiros socorros: Remover a vítima da área contaminada para o ar 
livre. Lavar abundantemente os olhos com água limpa durante, pelo 
menos, 15 minutos, mantendo os olhos bem abertos e retirando as lentes 
de contacto. Despir as roupas contaminadas. Lavar a pele com bastante 
água e sabão, sem esfregar. Em caso de ingestão, não induza o vómito. 
Procurar assistência médica imediata. Mantenha o acidentado em 
repouso. Controlar a temperatura corporal. Controlar a respiração, se 
necessário artificialmente. Se a vítima estiver inconsciente, pôr a cabeça 
a nível mais baixo do resto do corpo com os joelhos flectidos. Transfira o 
intoxicado para um centro hospitalar e, se possível, leve o rótulo ou a 
embalagem. NÃO DEIXE A VÍTIMA SOZINHA EM CASO ALGUM.
Conselhos terapêuticos: Em caso de ingestão, descontaminação 
digestiva segundo o estado de consciência. Administrar uma solução 
aquosa de carvão activado e um catártico salino de sulfato de sódio. 
Tratamento sintomático.

Em caso de intoxicação ligar para o Centro de Informação Antivenenos 
(CIAV): tel.: 800 250 250

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E 
RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA
H302 Nocivo por ingestão.
H410 Muito tóxico para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouros.
EUH208 Contém mistura de isotiazolinonas 
Pode provocar uma reacção alérgica.
P102 Manter fora do alcance das crianças.
P264 Lavar as mãos cuidadosamente após 
manuseamento.
P273 Evitar a libertação para o ambiente.
P391 Recolher o produto derramado.
P501 Eliminar o conteúdo/embalagem num 
local adequado à sua recolha.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
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