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TAMANHO: 500 ml 

 

DESCRIÇÃO: 

Solução fulminante para insetos rastejantes e voadores 
graças ao efeito frio. Neutraliza e mata insetos 
instantaneamente. Sem ingrediente ativo biocida. Sem 
cheiro, não deixa marcas ou manchas nos suportes e 
paredes. (Cuidado, no entanto, com superfícies sensíveis 
ao frio.) O spray líquido, que sai do spray a -40°C, paralisa o 
inseto e depois congela-o, causando a sua morte. Quando 
a utilização de biocidas é regulada ou proibida, ajuda a 
eliminar insetos nocivos. O duploefeito de derrube 
"frio"(paralisante + choque),para além doletal, evita 
qualquer contaminação do ambiente por resíduos de 
biocida.   Utilizável tanto ao ar livre como ao interior, em 
áreas ventiladas, como cozinhas, salas de jantar, quartos. 
Eficaz contra baratas, aranhas, formigas, pulgas, 
percevejos, lepismas e também contra moscas, mosquitos, 
vespas, etc. 
 
 
 
 
 

 
 
MODO DE EMPREGO: 
 
Coloque o tubo de extensão no difusor. Pulverizar sob 
pressão durante 2 a 3 segundos e 25-30 cm de distância 
do insecto-alvo, até à paralisia. Termine o tratamento 
congelando o inseto ou pulverizando até aparecer uma 
camada de geada. Dicas práticas: Aguarde até que o 
inseto esteja localizado. Tratamento atmosférico 
ineficaz. Segure a cabeça do spray para cima. O spray é 
poderoso, não aproxime demasiado o tubo de extensão 
do inseto, o que pode assustá-lo e deslocá-lo pelo poder 
do spray. Não pulverize perto de aparelhos elétricos 
ligados. Só pode ser utilizado quando  o computador 
não estiverem   s.  Aguarde 5 minutos antes de voltar a 
ligar o computador. Não pulverize na pele, perigo de 
queimaduras frias. Nunca sacuda o spray durante a 
utilização. 
 
 
 
PRECAUÇÕES 
Perigo. Spray extremamente inflamável. Recipiente de 
pressão: pode rebentar devido ao calor extremo. 
Mantenha-se fora do alcance das crianças. Mantenha-
se afastado do calor, das superfícies quentes, das 
faíscas, das chamas e de todas as outras fontes de 
ignição. Não se pode fumar. Não pulverize sobre uma 
chama nua ou qualquer outra fonte de ignição. Não 
furar ou queimar, mesmo após a utilização. Não respire 
nos sprays. Utilize-o apenas ao ar livre ou numa área 
bem ventilada. Armazenar numa área bem ventilada. 
Proteja-se da luz solar. Não exponha a temperaturas 
superiores a 50ºC/ 122ºF. Não o utilize para outros fins 
que não o destinado ao produto. Se consultar um 
médico, tenha a embalagem ou o rótulo à mão. Leia a 
etiqueta antes de usar. Elimine o conteúdo/recipiente 
numa instalação de eliminação de resíduos autorizada. 
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