
 

  
 
 
FICHA TÉCNICA  AQUAPY®  
 
Marca Comercial:  Aquapy ®  

Nome Técnico:  Piretrina e Butóxido de Piperonila 

Grupo Químico:  Piretrinas e Piretroides 

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º:  3.3222.0039 

N.º C.A.S.:  8003-34-7 e 51-03-6 

Formulação:  Solução Aquosa 

Concentração de i.a.:  Piretrina 3% p/p 

Inertes:  Butóxido de Piperolina 13.5 % p/p, emulsificantes, antiespumante, conservante e 

solventes 83,5 % p/p. 

Denominação Química:  (Z)-(S)-2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2enyl(1R)-

trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxilate 

Fórmula Bruta: C19H30O5 

Dados Toxicológicos: DL50 oral (ratos) > 2000 mg/kg; DL50 dérmica (ratos) > 2000 

mg/kg;   

Classe: inseticida 

Embalagem/Apresentação: Caixa de embarque contendo 12 frascos de 1 litro. 

 

Indicação de Uso 

AquaPy ® é um inseticida a base de Piretro em solução aquosa que atua por contato para 
o controle de moscas e baratas. Possui excelente efeito de choque (knock down) e 
atividade residual limitada, facilitando a operação em áreas sensíveis como escolas, 
hospitais e segmentos da indústria alimentícia. 
 

Modo de Usar 

Agite a embalagem antes de usar.  
A solução após o preparo não deve ser armazenada, prepare sempre uma nova solução 
quando necessário.  
 
Utilizando a quantidade recomendada do produto, preparar uma pré-mistura em um balde 
com 2 litros de água. Após a pré-mistura, completar o volume com água até totalizar 10 
litros. 
 
 
Para aplicações espaciais em ambientes fechados:  
Desocupe as áreas de tratamento antes da aplicação. 



 

 
 
 
O ambiente poderá ser acessado após as superfícies tratadas estarem secas. 
Feche as portas, janelas e sistemas de ventilação antes de pulverizar, e durante pelo 
menos 30 minutos após o tratamento. 
Pulverize uniformemente por toda a área. 
Aplique o produto nos esconderijos dos insetos. 
São recomendados tratamentos com intervalos semanais. 
Aplicações mais frequentes podem ser necessárias para infestações maiores. 
 
Para aplicações dirigidas: 
Para o controle de baratas, direcionar a aplicação para os possíveis esconderijos (frestas, 
fendas, atrás de móveis, etc.) destes insetos. 
 
Para aplicação espacial: 
Para o controle de moscas, utilize atomizadores elétricos ou mecânicos (a frio) capazes 
de produzir névoa fina. 
 
Locais de aplicação: 
AquaPy ® atua no segmento das indústrias alimentícias (processamento, armazenamento, 
transporte, cozinhas industriais), áreas comerciais (hotéis, bares e restaurantes, 
supermercados, padarias, cinemas, teatros, shoppings), áreas de saúde (hospitais, 
clínicas e laboratórios), escolas e creches, residências e empresas de transporte (metrô, 
trens, aeroportos e ônibus). 
 
Doses e recomendações de uso 

Pragas 

Aplicações Espaciais 

Dosagem para 3.000m 3 

Aplicações Dirigidas 

Dosagem para 200m 2 

AquaPy ® + água AquaPy ®  + água 

Moscas (UBV)  200ml + 800ml  - 

Baratas _ 400ml + 9,6L  

 
 
 
Indicação para uso médico:  
 
Antídoto/ Tratamento: Anti-histamínicos e tratamento sintomático. 
 
Telefone de Emergência: 0800 70 104 50 
 

 

 

Observação:  

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO  


