
       

Ficha Técnica 
 

MEGAR Doble Acción 
 

Inseticida reforçado em spray  

para rastejantes 

 
 
 
CARATERÍSTICAS  
MEGAR Doble Acción é um inseticida de contato eficaz para todos os tipos de insetos rastejantes: 
baratas, formigas, insetos, pulgas, aranhas, etc. 
Graças ao efeito residual do formulado mantém a sua eficácia por semanas, impedindo a reprodução de 
pragas. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Aplicar MEGAR Doble Acción de forma localizada, pulverizando a uma distância de aproximadamente 
25 cm, continuamente e diretamente sobre superfícies, rodapés, cantos, portas e janelas, em torno de 
armários de cozinha, gretas, etc. 
Não aplique por via aérea. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto     Líquido transparente 
Cor     Amarelado     
Odor     Não relevante    
pH     Não relevante 
Densidade (20ºC)   0.72 g/ml 
Solubilidade                            Insolúvel em água  
 
 
APRESENTAÇÃO 
Spray 1000 ml  
 
 
PRECAUÇOES 
 

Perigo 

 

 

Indicações de perigo: Aerosol 1: H222 - Aerossol extremamente inflamavel. 
Aerosol 1: H229 - Recipiente sob pressao: risco de explosao sob a acao do calor. 
Aquatic Chronic 1: H410 - Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos 
duradouros. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritacao cutanea. STOT SE 3: H336 - Pode 
provocar sonolencia ou vertigens 

Conselhos de prudência: P101: Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe 
a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das criancas. P210: Manter 
afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de 
ignicao. Nao fumar. P211: Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de 
ignicao. P251: Nao furar nem queimar, mesmo apos utilizacao. P280: Usar luvas de 
protecao/vestuario de protecao/protecao ocular/protecao facial. P410+P412: Manter 
ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. P501: 
Eliminar o conteudo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em 
vigor no seu municipio. Não ingerir. 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. 


