
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

FT – DELTASECT Página 1 de 1 JUN/2019 
 

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

Uso profissional 

Suspensão concentrada (SC) com 2,39% (p/p) de deltametrina 

Autorização de venda PT/DGS ARMPB-113/2018 concedida pela DGS  

CARACTERÍSTICAS 

DELTASECT é um produto biocida contendo deltametrina, um insecticida piretróide de amplo espectro de acção 

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

DELTASECT destina-se a ser aplicado por pulverização em fendas e fissuras em interiores, para o controlo de 

formas adultas de insectos rastejantes, incluindo baratas e formigas.  

MODO DE EMPREGO 

Agitar bem antes de usar. O produto deve ser diluído à razão de 1:100 de água.  

Diluir 50 mL de DELTASECT em 5 L de água. A solução assim obtida permite tratar 100 m2 de superfície (1 L de 

solução por cada 20 m2). 

É aconselhável aplicar DELTASECT com dispositivos de pulverização, tendo o cuidado de aplicar o produto apenas 

nas fendas e fissuras. A aplicação da solução deve ser efectuada a baixa pressão e em bandas de 10 cm nas 

superfícies a tratar (utilizando um pulverizador manual ou de dorso). 

Efectuar, no máximo, 6 a 8 aplicações por ano. O tratamento pode ser repetido após dois meses. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Usar apenas como insecticida de interior. O produto não se destina ao tratamento de instalações de animais. 

Nunca guardar o resto da solução insecticida. Esta deve ser sempre preparada de novo. Não misturar com outros 

produtos químicos.  

Não aplicar na presença de alimentos, devendo os mesmos ser retirados antes da aplicação. Remover qualquer 

utensílio que entre em contacto com os alimentos. Cobrir os recipientes com água ou qualquer outra superfície 

ou equipamento de modo a evitar qualquer contaminação. Evitar o contacto com as superfícies tratadas.  

Lavar as mãos após manuseamento. 

Não aplicar na presença de pessoas (especialmente crianças). As áreas tratadas poderão ser reocupadas pelo 

público e animais de estimação ou outros, quando se apresentarem secas.  

ARMAZENAMENTO E VALIDADE 

Armazenar DELTASECT na sua embalagem original, em local fresco, seco e bem ventilado. Proteger da humidade, 

evitar as altas temperaturas e a acção directa do sol.  

Não armazenar juntamente com oxidantes, soluções cáusticas ou ácidos.  

Manter afastado de alimentos e bebidas. 

Seguindo estas orientações o produto pode ser armazenado durante 4 anos.  

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

ATENÇÃO H410 Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3 (2H)-ona e mistura de 3:1 de 5-cloro-2-metil-3(2H)-

isotiazol-ona e 2-metil-3 (2H)-isotiazol-ona. Pode uma provocar uma reacção alérgica. 

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 

P103 Ler o rótulo antes da utilização. 

P201 Manter fora do alcance das crianças 

P273 Evitar a libertação para o ambiente. 

P391 Recolher o produto derramado. 

P501 Eliminar conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 

 

EMBALAGENS 

Embalagens de 100 mL e 1 L. 
 
 

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


