
O mata cupins ULTRA INSET é 
um inseticida indicado para o 

combate de cupins em peças de 
madeira. O tubo flexível possui 

ventosa anti fluxo que evita 
vazamentos durante a aplicação.

VANTAGENS QUE SÓ
ULTRA INSET TEM
PARA VOCÊ: 
• Fácil aplicação.
• Produto incolor.
• Desalojante.
• Efeito residual

na madeira.

MATA CUPIM PRONTO USO
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Nome comercial: ULTRA INSET CUPIM.
Princípio ativo: BIFENTRINA, ÓLEO D-LIMONENO.
Natureza Química: Piretroide.
Nº CAS:  82657-04-3.
Tipo de formulação: Aerossol pronto uso.
Composição: Bifentrina, (d)-limoneno, Nafta, hidrodessulfurizado pesada.
Estado Físico: Liquido sob pressão.
Modo de Ação: Inseticida de contato e ingestão.
Apresentação: Tubo metálico de 400 mL/260 g.

MODO DE USO/APLICAÇÃO:
Para usar o produto basta colocar a agulha injetora nos pequenos orifícios na 
madeira e pressionar a válvula até saturar o orifício, faça isso em todos os 
orifícios. Se necessário, aumente o diâmetro do orifício com prego. Aplique 
até que o inseticida apareça em algum ponto da madeira. Caso o orifício 
esteja vedado pelos próprios cupins com substancias da cor da madeira, 
remova essa vedação antes de aplicar o produto.

PRECAUÇÕES DE USO:
Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. Evite inalação 
deste produto e proteja os olhos durante a aplicação. Inflamável! Não 
perfure o tubo mesmo vazio. Não exponha a temperatura superior a 50 °C. 
Não jogue no fogo ou incinerador. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de 
cozinha, plantas e aquários. Durante a aplicação não devem permanecer no 
local pessoas ou animais, nem comer ou fumar. Pode ser fatal se ingerido. Não 
reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto na embalagem original.

PRIMEIROS SOCORROS: 
Em caso de contato direto com o produto lavar com água e sabão. Se inalado, 
remover a pessoa para um local ventilado. Em caso de contato com os olhos, 
lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de ingestão 
não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima levando a 
embalagem ou o rotulo do produto.

TOXICOLOGIA:
Produto não classificado como tóxico agudo
por via oral.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E BULA
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INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

 

CEATOX: 0800 722 6001

GRUPO QUÍMICO: Piretroide.
NOME COMUM: Bifentrina.

ANTÍDOTO: Não existe antídoto especí�co. Tratamento sintomático e de 
suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

TELEFONE PARA EMERGÊNCIA: +55 (43) 3432-9500.


