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FICHA TÉCNICA  SOLFAC ® SC 1,25 

 
Marca Comercial: Solfac® SC 1,25 

Nome Técnico: Beta-ciflutrina 

Grupo Químico: Piretrina e Piretroides 

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0045  

N.º C.A.S.: 68359-37-5 

Formulação: Suspensão concentrada 

Concentração de i.a.: Beta-ciflutrina 1,25% p/p  

Inertes: Emulsificante, conservantes, anticongelante, espessante, atenuador 

de espuma, solvente 98,75 %p/p 

Denominação Química:  cyano(4-fl uoro-3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-

dichloroethenyl) - =2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 

Fórmula Bruta:  C22H18Cl2FNO3 

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

dermal (ratos): >2000 mg/kg 

Classe: inseticida 

Embalagem/Apresentação: Frasco plástico de 1 litro, caixa de embarque com 12 

litros 

 

Indicações de Uso 

O Solfac® SC é recomendado para áreas onde a segurança é imprescindível. Devido à 
alta estabilidade de sua formulação, as moléculas de Solfac SC® não se evaporam ou 
dispersam, permanecendo mais tempo na superfície. Alta eficácia contra moscas, 
mosquitos, baratas, pulgas, formigas, traças, carrapatos, formigas, escorpiões, etc.  
 

Modo de Usar / Equipamento de aplicação 

Pulverize os locais preferidos pelos insetos, tais como: batentes de portas e janelas, 
vigas, rodapés, cantos de móveis e paredes, etc. Deixe secar naturalmente. O produto 
deve ser reaplicado quando houver indícios de nova infestação, desde que seja feita 
análise técnica do ambiente tratado. 
 
Locais de aplicação 
 
Indústrias e comércios de alimento e não alimento, galerias de esgoto, empresas de 
transporte (ônibus, trem e metrô), hotéis, cinemas, teatros, residências, bares, 
restaurantes, padarias, aeroportos, frigorífi cos, etc, através de aplicação manual e/ou 
motorizada. 
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Praga-Alvo 

 

Diluição do Produto 

(10L de água) 
  

 

Moscas, mosquitos, baratas, formigas e 

pulgas 

150 a 350 ml 

 

Traças, carrapatos, percevejos e 

escorpiões 

 

200 ml 

 

Vetor do mal de Chagas 
400 ml 

 

Vetores da Malária 

 

250 ml 

 

Escorpiões 

 

100 ml 

 
Volume de aplicação: 10 L de calda / 200 m2.  
 
 
 
Indicação para uso médico 

 

Antídoto/ Tratamento:  Anti-histamínicos e tratamento sintomático 

 

Telefone de Emergência:  0800 70 10450 

 

 

Observação  

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO  

 


