A BASE DE CIPERMETRINA
CONCENTRADO EMULSIONÁVEL
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AUSTER CUPINICIDA

CONTROLE EFETIVO DE CUPINS E FORMIGAS
Protege forros de madeira, móveis, construções,
esquadrias e estruturas de telhados contra a ação
de brocas e cupins, sendo também um excelente
produto para controle de formigas em ambientes
domésticos.

VANTAGENS QUE SÓ

AUSTER TEM PARA VOCÊ!
• Tratamento Preventivo e Controle de Infestação;
• Baixa Toxicidade;
• Excelente xação do produto na madeira;
• Fácil diluição e preparo de calda para aplicação;
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FICHA TÉCNICA
Princípio Ativo: Cipermetrina
Nome Comercial: Auster Cupinicida
Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides
Nome Químico: (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate
No CAS: 52315-07-08
Tipo de Formulação: Concentrado Emulsionável (CE)
Classe: Inseticida
Composição: Cipermetrina.................................................3% p/p • Ingredientes Inertes....................................97% p/p
Solubilidade: Solúvel em água e em solventes orgânicos
Estado Físico: Líquido
Modo de Ação: Por Contato e Ingestão. O produto contém o ingrediente ativo Cipermetrina, que age no sistema nervoso central, afetando a permeabilidade de sódio nas
membranas nervosas, alterando os impulsos nas bras dos nervos. O resultado nal é a diminuição do potencial de ação e a geração de impulsos nervosos repetitivos.
Compatibilidade: Compatível com a maioria dos inseticidas. Incompatível com substâncias altamente alcalinas
Registro no Ministério da Saúde: sob No 33308.0009/001-1
Apresentação: Frasco Plástico de 100mL e 1L
Modo de Usar: Inseticida Domissanitário e caz no controle de formigas, cupins e brocas, em residências, escolas, indústrias, edifícios comerciais, instalações rurais, etc.
Inspecionar previamente o local a ser tratado. Agite o frasco antes de usar. Aplicações em superfícies: Utilizar pulverizador manual ou motorizado equipado com bico tipo
leque ou cone vazio, mantendo o bico cerca de 30cm da área a ser tratada. Aplicações em frestas, fendas, rachaduras e outros esconderijos: Utilizar pulverizador manual
equipado com bico jato único. Certi que-se que toda a superfície ou esconderijo tenha sido uniformemente umedecida.
Concentração de Uso: Auster Cupinicida deve ser utilizado diluído na concentração de 5%.
Aplicação: Diluir o produto na concentração de uso de 5% v/v (50mL de Auster Cupinicida para cada 1 Litro de Água ou Solvente Orgânico)
Pré Construção:
Ÿ Tratamento de Superfície para Cupins de Jardins - Aplique de 4 a 6 Litros de calda inseticida por m² diretamente sobre o solo, formando uma barreira horizontal;
Ÿ Injeção no solo - Através de injeção da calda no solo, aplique formando uma barreira protetora contínua ao redor da estrutura, depositando 5 Litros de calda inseticida
por metro linear junto a base da construção;
Pós Construção:
Ÿ Detectar na planta ou na superfície, as partes que possam ser as vias de entrada dos cupins;
Ÿ Injeção em superfícies horizontais para cupins subterrâneos - Inicie o tratamento perfurando o piso, ao redor das paredes e/ou estruturas, fazendo um furo a cada
30cm de distância, até atingir o solo. Injetar 5 Litros de calda inseticida para cada metro linear, formando uma barreira química uniforme e contínua, que irá impedir a
passagem das pragas alvo;
Ÿ Disposição em trincheira para cupins subterrâneos - Através de trincheira com 30cm de profundidade por 15cm de largura, formar uma barreira protetora contínua
ao redor da edi cação. Aplicar 5 Litros de calda inseticida para cada metro linear, tratando as paredes da valeta e a terra a ser reposta;
Tratamento para Controle de Cupins de Madeira Seca e Brocas Xilófagas:
Ÿ Diluir o produto na concentração de uso, preferencialmente em solvente orgânico de boa qualidade (querosene desodorizado ou isopara na). Detectar nas
estruturas a serem tratadas as áreas atacadas por cupins;
Ÿ Aplicar o produto através de injeção da calda inseticida, ou pincelamento nas áreas de acesso dos cupins. Realizar testes prévios na madeira a ser tratada para evitar
que o produto deixe de ser absorvido ou cause algum tipo de mancha, sobre vernizes ou quaisquer outros tipos de superfícies de tratamento, devido ao solvente
utilizado em sua formulação;
Ÿ O produto deve ser aplicado em todos os lados da madeira, que deve estar limpa, seca e sem acabamento. Aguardar 72h para a aplicação de algum tipo de tratamento
super cial na madeira;
Ÿ Antes da reentrada nas áreas tratadas, que deverá ocorrer somente após 2h da aplicação, arejar bem o local.
Precauções/Restrições de Uso:
Mantenha afastado da área de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas. Caso necessite entrar na área tratada antes de 2 horas ou se as superfícies
tratadas estiverem úmidas, use EPI: macacão e avental impermeáveis, luvas e botas de borracha, chapéu impermeável de aba larga, máscara com ltro de carvão ativado
e óculos protetores. Evite o escoamento do produto para cursos de água. Observe as legislações estadual e municipal especí cas, para o correto destino das embalagens
vazias. Produto de uso Institucional. Aplicação exclusiva por entidades especializadas. O produto quando utilizado e aplicado nas doses e formas recomendadas, não
apresenta demais restrições de uso.
Toxicologia (produto formulado)
DL50 oral aguda em ratos: > 2000mg/Kg
DL50 dermal aguda em coelhos: > 2000mg/Kg
Irritabilidade Ocular: Não irritante
Irritabilidade Dérmica: Não irritante

Indicações de uso médico:
Ação Tóxica: Hipersensibilizante, irritante das mucosas.
Primeiros Socorros: Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água corrente em
abundância. Pode ser fatal se ingerido, em caso de ingestão, não provoque vômito. Se inalado em excesso, remover a
pessoa para local ventilado. Consulte imediatamente o centro de informações toxicológicas (CIT/RS 0800 721 3000)
ou o médico, levando o rótulo/embalagem do produto.
Antídoto/Tratamento: Anti-histamínicos e Tratamento Sintomático.
Telefone de Emergência: CEATOX (55) 0800 771 3733
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