Ficha Técnica

ZUM-MATIC SINT N.F.
Aerossol inseticida
CARATERÍSTICAS
Aerossol sob pressão que contém uma formulação insecticida de grande qualidade com alta ação
repelente para os insetos voadores. Atua por ingestão e contato. Mostra-se especialmente efetivo
contra os insetos próprios do âmbito doméstico (moscas, mosquitos, vespas, etc.).
MODO DE UTILIZAÇÃO
Pulverizar manualmente pelas zonas de passagem e nidificação de insetos e não utilizar em presença
de pessoas e/ou animais domésticos. Não pulverizar sobre alimentos nem utensílios de cozinha. Não
poderá aplicar-se em superfícies onde se manipulem, preparem, ou hajam de servir-se ou consumir-se
alimentos. Ventilar adequadamente antes de entrar no recinto onde se realiza a aplicação. Após o
tratamento, limpe as superfícies que entrarão em contato com as crianças. Não aplique com outros
produtos químicos. Prazo recomendado de segurança para uso ambiental: 12h.
Cumpre a Diretiva 75/324/CEE de geradores de aerossóis. Uso desaconselhado: Não deverá aplicar-se
com dispensador automático de doseamento contínuo ou de forma descontínua, nem usar válvulas
doseadoras que permitam realizar pulverizações periódicas no tempo.
Recipientes vazios, resíduos de produto e outros resíduos gerados durante a aplicação são
considerados resíduos perigosos. Elimine esses resíduos de acordo com os regulamentos atuais. Os
recipientes vazios devem ser depositados em recipientes de coleta separada de acordo com o material
dos recipientes.
Uso ambiental pelo público em geral.
Autorização de venda de pesticidas: 18-30-09647
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
Aspeto
Líquido oleoso em aerossol
Cor
Amarelado
Densidade (20ºC)
897 kg/m3
Ponto de inflamação
50 ºC
Solubilidade
Solúvel em diluentes orgânicos
APRESENTAÇÃO
Spray 250 ml
PRECAUÇOES
Indicações de perigo: Aquatic Chronic 1: H410 - Muito tóxico para os organismos
aquáticos com efeitos duradouros. Aerosol 1: H229 - Recipiente sob pressão: risco de
explosão sob a ação do calor. Aerosol 1: H222 - Aerossol extremamente inflamável.
Perigo
Conselhos de prudência: P211: Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de
ignição. P273: Evitar a libertação para о ambiente. P391: Recolher o produto
derramado. P501: Eliminar o conteúdo/o recipiente de acordo com a legislação em
vigor quanto a tratamento de resíduos.
Informação suplementar: EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por
exposição repetida. Antes de usar o produto ler atentamente o rótulo. Proteger dos
raios solares e não expor a temperaturas superiores a 50°C. Não furar ou queimar,
mesmo após utilização. Não vaporizar para uma chama ou um corpo incandescente.
Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar. Mantenha fora do
alcance de crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação
Antivenenos, Tel.: 800250250.
Contém: 0.8 % Tetrametrina, 12 % Butóxido de piperonilo, 0.2 % Permetrina e 100 %
Dissolvente e propelente q. s. p.
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.

