
PRECAUÇÕES:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTI-
COS. CUIDADO PERIGOSA SUA INGESTAO, INALACAO, OU ABSORSAO 
PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e 
aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na 
embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação 
não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.  Durante a 
manipulação, preparação da calda ou aplicação, usar macacão com mangas 
compridas, botas, luvas de borracha e máscara facial. Manusear o produto em 
local arejado. 

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato direto com o produto, lavar a 
parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os 
olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em 
excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, 
procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem 
ou o rótulo do produto.  

DESCARTE: Antes do descarte da embalagem vazia, faça a tríplice lavagem 
e adicione a água da lavagem ao produto a ser utilizado no controle das 
pragas. Inutilizar as embalagens, perfurando o fundo, antes da devolução. 
Método preferencial de descarte: as embalagens vazias devem ser devolvidas 
aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos/centrais de recebi-
mento conveniados. Observar as legislações estadual e municipal específicas.

MODO DE ELIMINACAO E DESATIVACAO DO PRODUTO TÓXICO EM 
CASO DE DERRAMAMENTO: isole e sinalize a área contaminada; recolha o 
material com auxílio de pá e coloque em recipiente lacrado e identificado; 
contate a empresa registrante. Evite o escoamento do produto para cursos 
d’água. Remover para área de descarte de lixo e posterior incineração. 

ARMAZENAMENTO: Manter o produto na embalagem original sempre 
fechada em local apropriado para produtos tóxicos, em temperatura ambiente, 

local ventilado, e previamente destinado a esta finalidade, evitando o acesso 
de pessoas não autorizadas e crianças.

RECOMENDAÇÕES:
Não aplicar o produto em animais domésticos, somente nas superfícies 
infestadas. Recomenda-se evitar o uso em carpetes e tapetes, devido à 
possibilidade de acúmulo de poeiras, resultante de aplicações frequentes e 
dificuldade de remoção, aumentando a exposição. 

INTERVALO DE APLICAÇÃO:
Em caso de necessidade, reaplicar 30 dias após a primeira aplicação.

CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO:
Conserve o produto em local seco, ventilado, coberto, ao abrigo da luz solar 
e do calor excessivo.
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INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Piretróides
Nome Comum: Bifentrina
Antídoto/Tratamento: Não há tratamento específico. Tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Centro de Informações Tóxicológicas: 0800-0148110

FABRICADO POR: INTERFINA AGROQUÍMICA LTDA
Rua Domiciano Leite de Assis, 323 - Distrito Industrial Adib Rassi
Jardinópolis - SP / CEP: 14680-000     Fone: (16) 3663-2221 / 3663-2222
CNPJ: 12.846.660/0001-77     contato@interfina.com.br

FICHA TÉCNICA BIFENTHRINE 200 SC
INDICAÇÕES DE USO: BIFENTHRINE 200 SC é um inseticida em suspensão concentrada, indicado para o 
combate a baratas, pulga, mosquitos, moscas, carunchos, barbeiros, percevejos de cama, aranhas, escorpiões, 
cupins de madeira seca e subterrâneos.

COMPOSIÇÃO: Bifentrina 20% p/p, Cossolvente, emulsificantes, anti-espumante, conservante, espessante e 
veículo 80% p/p.

MODO DE USO: Diluir produto conforme a tabela.
Cupins de madeira seca: Diluir 30ml do produto em 10L 
de água. Essa quantidade de calda é suficiente para 
tratar uma área de 200m². Para o tratamento preventi-
vo: aplicar a calda através de pulverização ou 
pincelamento. Para o tratamento curativo: identificar a 
madeira infestada por cupins, aplicar a calda através 
de pulverização ou injeção, assegurando que o produto 
atinja todas as galerias infestadas.
Cupins subterrâneos: Pré-construção: fazer barreira 
química horizontal, aplicar a calda no solo conforme 

dose recomendada. Pós-construção: fazer barreira química no perímetro da construção a ser protegida, através de orifícios distanciados aproximadamente 
30cm um do outro, onde a calda do produto é injetada. Diluir 60ml do produto em 10L de água e aplicar 4L de calda por metro linear.

LOCAIS DE APLICAÇÃO PARA AS DEMAIS PRAGAS: 
Insetos rasteiros como baratas, pulgas, barbeiros e percevejos de cama: aplicar a calda em frestas, fendas, ralos, bueiros, atrás e embaixo de móveis e 
eletrodomésticos, e em outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.
Insetos voadores, como mosquitos e moscas: aplicar a calda em paredes e outras superfícies de repouso do inseto (tratamento residual).
Aranhas e escorpiões: aplicar a calda em locais infestados, principalmente locais escuros e úmidos tais como frestas, pilhas de tijolos, madeira e entulhos 
etc. Formar uma barreira protetora ao redor de edificações.
Carunchos: Aplicar em áreas internas e externas, tais como pisos, paredes, nos locais escuros, frestas, rachaduras, cantos, estrados de madeira e entulhos. 
Não aplicar sobre alimentos, embalagens e grãos armazenados. Após a aplicação do produto, os locais que receberão alimentos deverão ser lavados com 
água e sabão e secos, para evitar contaminação.
Período de reentrada: recomenda-se não entrar no local tratado antes de no mínimo 6 horas. O produto deve ser aplicado novamente em caso de reinfes-
tação.

APRESENTAÇÃO: Frascos de 200ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades) | Frascos dosadores de 1L (caixas 
contendo 6 unidades).


