
       

Ficha Técnica 
 

ZUM Limpiador – Insecticida  
 

Lava-solos insecticida e repelente 

 
 
CARATERÍSTICAS  
ZUM Limpador - Inseticida é um limpador eficaz e repelente para insetos, que elimina permanentemente 
baratas, formigas, aranhas e outros insetos rastejantes. 
Graças à sua formulação elaborada, a limpeza contínua dos solos com o produto naqueles locais onde 
há algum tipo de infestação de insetos, garante o total extermínio e a sua ausência. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Aplicar ZUM Limpador - Inseticida de forma localizada direcionada a rodapés e solos em geral, com o 
produto diluído em água e aplicado com esfregona. 
Dose de ataque: 250 ml em 5 litros de água. 
Dose de manutenção para formigas: 100 ml em 5 litros de água. 
Dose de manutenção para baratas: 500 ml em 5 litros de água. 
Recomenda-se a dosagem com a tampa de garrafa de 25 ml, enxaguando-a bem após cada utilização. 
Inicialmente, a aplicação será feita duas vezes por semana e durante a manutenção uma vez por 
semana. 
Não aplique o produto por via aérea. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto     Líquido  
Cor     Violeta       
Odor     Agradável  
pH (20ºC)     1.01      
Densidade (20 ºC)   0.78 g/ml 
Solubilidade                            Miscível   
 
 
APRESENTAÇÃO 
Garrafa 1 litro  
 
 
PRECAUÇOES 
 

Perigo 

 

Indicações de perigo: H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. EUH208: Contém permetrina (ISO), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. 
Pode provocar uma reacção alérgica. EUB020: Contém toletrina (ISO) 0,35% p / p, 
1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 0,0050% p / p. Leia as instruções anexas antes de 
usar o produto. 
Conselhos de prudência: P102: Manter fora do alcance das crianças. P273: Evitar 
a libertação para o ambiente. P501b: Descarte o conteúdo / recipiente em um ponto 
de coleta público para resíduos especiais ou perigosos. 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. 


