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1-NOME COMERCIAL: CYPEREX 2 PS

VENENO”. Trancar o local, evitando-se o acesso de pessoas
não autorizadas, principalmente crianças.

2-Composição
Deltametrina
Nome Químico: Deltametrina.............................0,2%
Matéria inerte q.s.p..............................................100%
3-Fórmula Empírica: C22 H19 Br2 NO3
4-Formulação: Pó seco
Concentração: 0,2 % de Deltametrina
5-Toxicologia:
DL50 aguda oral:
DL50 dermal:

> 5.000mg./kg
> 10.600 mg./kg

6-Mecanismo de Ação:
Cyperex 2PS - inseticida do grupo químico piretróide (éster do
ácido crisantêmico), age nas células nervosas dos insetos,
ocasionando paralisia e morte. Age por contato e ingestão.
Possui efeito desalojante e repelente
7-Indicações de Uso:
Cyperex 2PS é um inseticida pó seco de excelente residual,
para uso por entidades especializadas para o controle de
insetos: baratas, pulgas e formigas.
8-Modo de Usar
Polvilhar Cyperex com equipamento apropriado (polvilhadeira)
no assoalho, rodapés, instalações elétricas, frestas, fendas e
outros locais que sirvam de passagem ou abrigo dos insetos.
PRAGAS
Baratas
Formigas
Pulgas

2

Dosagem em gramas por m de superfície
6,0
4,0 a 6,0
5,0

Pode ser aplicado em residências, condomínios, edifício
comercial e industrial, armazéns, restaurantes, padarias,
escolas, hospitais, meios de transportes, etc.
9-PRECAUÇÕES:
• Durante a manipulação e aplicação, use macacão com
mangas compridas, chapéu, óculos, botas e máscara protetora
provida com filtro adequado, não devendo permanecer no local
pessoas ou animais.
• Mantenha o produto em sua embalagem original e manuseie
em local arejado.
• Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha ou
aquários.
• Não fume durante o manuseio a aplicação do produto.
• Guarde longe do alcance de crianças e animais domésticos.
• Não reutilize as embalagens vazias.
• Em caso de intoxicação procure logo um médico, levando a
embalagem ou rótulo do produto.
• Evite inalação e contato com a pele. Em caso de contato
direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão,
se o produto atingir os olhos, lave-os com água em
abundância. Persistindo a irritação procure um médico.
• Não aplique o produto na presença de pessoas asmáticas ou
com problemas respiratórios.
• Armazenar em local exclusivo para produtos tóxicos, devendo
ser isolado de alimentos, bebidas ou outros materiais. Coloque
uma placa de advertência com os dizeres “CUIDADO

10-Sinais e Sintomas de Intoxicação
Reações alérgicas,prurido e eritema cutâneo (dermatite
alergica), dispnéia (crise asmática), prurido nasal (rinite
alergica). Intoxicação por ingestão em altas doses: vomito,
diarréia, convulsão e parada respiratória.
11-Vazamento acidental:
Isolar e sinalizar a área; usar EPIs (óculos de proteção, luvas
de cano longo, avental de PVC, botas de borracha e máscaras
apropriadas); eliminar o vazamento, se possível; cobris a
porção vazada com terra ou areia; evitar que o produto atinja
bueiros, esgotos, cursos d’água, etc; eliminar qualquer fonte de
ignição ou calor (cigarros, circuito elétrico do veículo, etc.);
recolher o produto, juntamente com a terra de cobertura, em
recipientes fechados; transportar para local seguro para
receber tratamento adequado para incineração; limpar bem a
área.
12-Método para desativação;
Incineração à 900ºC.
13-Descarte de Embalagens:
As embalagens deverão ser descartadas conforme legislação
Estadual e Federal especificas.
14-Primeiros Socorros:
Em caso de contato com a pele lavar imediatamente a área
atingida com muita água e sabão.
Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e
abundantemente com água, e consultar
um especialista.
Ingestão
Não provocar o vómito. Enxague a boca com água.Consultar o
médico.
15-indicações para uso médico:
Grupo Químico: Piretróide Sintético.
Nome Comum: Deltametrina
Ação Tóxica: Hipersensibilizante, irritante da mucosa.
Antídoto/Tratamento: Tratamento sintomático e antihistamínicos.
Fone de Emergência: Toxiclin 0800 014 11 49

Resp. Técnico: Walter Luiz Vieira de Carvalho CRQ 04331136
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