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SOMI 
CONTRA INSECTOS RASTEJANTES 
Produto biocida (TP 18) – Insecticida 

Uso não profissional / Público em geral 

Pó polvilhável (DP) com 0,051% (p/p) de deltametrina 

Autorização de venda PT/DGS ARMPB-129/2018 concedida pela DGS  

CARACTERÍSTICAS 

SOMI é um insecticida em pó polvilhável contendo deltametrina, um insecticida piretróide de amplo espectro de 

acção que actua por contacto e ingestão, afectando o sistema nervoso dos insectos. 

SOMI destina-se a ser aplicado em fendas e fissuras de ambientes interiores, para o controlo de formas adultas 

de insectos rastejantes (baratas, formigas, aranhas, percevejos, etc.). SOMI também pode ser aplicado no exterior, 

por polvilhação directa nos ninhos das formigas e/ou ao redor destes. 

MODO DE EMPREGO 

Aplicação directa por polvilhação em fendas e fissuras (interior): 

 Aplicar 20 g /m2 em camadas finas, em fendas e fissuras onde os insectos se escondam (debaixo de móveis, 

cantos das paredes e outros esconderijos). Aplicar até 2 vezes por ano com um intervalo mínimo de 6 

semanas entre aplicações. 

Aplicação em ninhos de formigas (interior e exterior): 

 Aplicar em camadas finas na área circundante das entradas dos ninhos das formigas ou no solo ao seu redor. 

Injectar no interior do ninho através das entradas, utilizando uma dose de aplicação de 2 g/ninho (quantidade 

máxima). A aplicação ao ar livre (exterior) pode ser feita uma vez por ninho, até um máximo de 5 ninhos ao 

redor das casas. 

Verifique as áreas tratadas uma vez por semana. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Para uso apenas como insecticida. Não misturar com outros produtos. 

Evitar o contacto com as superfícies tratadas. Lavar as mãos após manuseamento.  

O produto deve ser aplicado de forma a evitar o seu contacto com crianças e animais. 

Não aplicar na presença de alimentos e rações. Remova alimentos e rações do local de aplicação. 

Remova utensílios, cubra depósitos de água e todas as superfícies ou equipamentos que possam entrar em 

contacto com alimentos ou rações antes do tratamento, de modo a evitar qualquer tipo de contaminação. 

Não contaminar lagos, canais ou valas com o produto nem com a sua embalagem vazia. 

A validade do produto é de 3 anos após fabrico. 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DO RISCO 

Não aplicar com chuva ou vento (aplicar apenas em áreas protegidas da chuva, de inundações e de águas de 

limpeza).  

Para alcançar os ninhos localizados sob terraços, espalhe o produto com cuidado nas fendas e fissuras ou entre 

as uniões das telhas e evite o escoamento do produto.  

Tenha em consideração o ciclo de vida e as características dos insectos-alvo para adaptar os tratamentos. 

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

ATENÇÃO H410 Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

P201 Manter fora do alcance das crianças 

P273 Evitar a libertação para o ambiente. 

P391 Recolher o produto derramado. 

P501 Eliminar conteúdo/embalagem em acordo com a legislação nacional em vigor.  
 

EMBALAGENS 

Embalagem de 200 g. 
 

 
SOMI é um produto de SHARDA CROPCHEM ESPAÑA, S.L. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


