
       

Ficha Técnica 
 

LAFIN Rastreros  
 

Laca inseticida en spray  
de grande efeito residual 

  
 
CARATERÍSTICAS  
LAFIN Rastreros é um verniz de contato inseticida com grande poder residual, que garante um longo 
período de eficácia. É indicado para a eliminação de todos os tipos de insetos rastejantes: baratas, 
formigas, aranhas, percevejos, etc. 
Ideal para aplicar em todos os tipos de quartos e pode ser aplicado sobre tinta, verniz, paredes, etc., 
mas antes de fazer a aplicação, recomenda-se tentar num lugar não visível e verificar o resultado. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Aplicar LAFIN Rastreros de forma localizada, pulverizando a uma distância de aproximadamente 25 cm, 
continuamente e diretamente em superfícies, rodapés, cantos, porta e janelas, em torno de armários de 
cozinha, gretas, etc. 
Não aplique por via aérea. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto     Líquido  
Cor     Incoloro    
Odor     Característico   
pH     Não relevante 
Densidade (20ºC)   0.770 gr/cm3 
Solubilidade                            Insolúvel em água  
 
 
APRESENTAÇÃO 
Spray 800 ml  
 
 
PRECAUÇOES 

Perigo 

 

 

Indicações de perigo: Skin Irrit. Cat 2 :H315 GHS07. Provoca irritação cutânea. 
Stot SE 3. H 336. Pode provocar sonolência ou vertigens. Aer. Flam.Cat 1 ; H222, 
H229 GHS02. Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode 
explodir se aquecido. Aquatic Chronic Cat 1 H410 GHS09. Aquatic Acute Cat 1. 
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
Conselhos de prudência: P211: Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte 
de ignição. P261+P271: Evite respirar o spray. Use apenas o exterior ou em local 
bem ventilado. P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção 
ocular/protecção facial. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P501: Eliminar o 
conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu 
município. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, 
consulte o Centro de Informação Antivenenos Tel. 800250250. 

 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


