
 

  
 
 
FICHA TÉCNICA  K-OTHRINE® WG 250 
 
Marca Comercial:  K-Othrine ® WG 250 

Nome Técnico:  Deltametrina 

Grupo Químico:  Piretrinas e Piretroides 

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º:  3.3222.0042 

N.º C.A.S.:  52918-63-5 

Formulação:  Grânulos dispersíveis em água 

Concentração de i.a.:  Deltametrina 25 %p/p  

Inertes:  sequestrante, tensoativos, diluente, agente umectante 75% p/p 

Denominação Química:  (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)- 2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate 

Fórmula Bruta: C22H19Br2NO3 

Dados Toxicológicos: Toxicidade aguda: DL50 oral, ratos: >2.000 mg/kg; DL50 dermal, 

ratos: >2.000 mg/kg 

Classe: inseticida 

Embalagem/Apresentação: Caixa de embarque com 10 displays contendo 20 sachês de 

5g cada. 

 

Indicação de Uso 

K-Othrine® WG 250 é uma moderna formulação de grânulos dispersíveis em água à 

base de Deltametrina para controle de baratas, moscas, mosquitos e formigas urbanas. 

 

Modo de Usar 

O produto deve ser diluído em água na dosagem recomendada, utilizando-se 10 litros de 

calda para 200m2 de superfície para o controle de baratas, moscas, mosquitos e formigas 

urbanas, utilizando-se pulverizador manual ou motorizado.  

Recomenda-se utilizar K-Othrine® WG 250 na desinsetização de residências, bares, 

restaurantes, padarias, hotéis, cinemas, teatros, indústrias, comércio, empresas de 

ônibus, de metrô, de trens, aeroportos, frigoríficos assim como pulverizações de paredes  

 

 



 

 

 

 

e tetos, lixões, aterros sanitários, fossas e esgotos a céu aberto, através de aplicação 

manual e/ou motorizada.  

Baratas: Aplicação nos esconderijos e locais presumíveis de passagem de insetos, 

especialmente em cantos escuros, ao longo dos rodapés, nas frestas, fendas e 

rachaduras de paredes. Dentro de armários, atrás de geladeiras, fogões e móveis. No 

interior e no verso da tampa de bueiros e nos ralos. Tubulações de lixeira (aplicar de cima 

para baixo). Nos rodapés e debaixo de mesas e balcões de bares, restaurantes, 

refeitórios, etc.  

Moscas e Mosquitos: Aplicação em todas as paredes e tetos, lixões, aterros sanitários, 

fossas e esgotos a céu aberto. 

Formigas Urbanas: Aplicar de modo que as formigas (soldados e operárias) entrem em 

contato com o produto buscando sempre localizar os ninhos / colônias. 

 
Doses e recomendações de uso 

Pragas  

 
Gramas do produto 

comercial/10 litros de água 
 

Formigas Urbanas 10 gramas (02 saches) 
Baratas (Blatella germanica e  

Periplaneta americana) 10 gramas (02 saches) 

Moscas 05 gramas (01 sache) 
Mosquitos (Culex) 05 gramas (01 sache) 

 
 
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  


