
PROPOXIL® 10 SC

Nome comercial: PROPOXIL® 10 SC

Ingrediente Ativo: Propoxur

Nome comum: Propoxur

Grupo Químico: Metilcarbamato de fenila 

Nº CAS: 114-26-1

Nome Químico: 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate

Fórmula Bruta: C11H15NO3

Fórmula Estrutural: 

 
Concentração de ingrediente ativo: Propoxur 10% p/p

Formulação: Suspensão Concentrada

Classe: Inseticida

Características Físicas: Suspensão concentrada
de coloração branca.

Modo de Ação: Por ingestão e contato.

Instruções de Uso

Propoxil® 10 SC é um inseticida com formulação do tipo 
suspensão concentrada, indicado para o controle de 
escorpiões, baratas e formigas encontrados em residências, 
indústrias, escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais 
como restaurantes e supermercados, armazéns, meios de 
transporte, lixões, aterros sanitários, esgotos, etc.

Modo de Aplicação

Aplicar a calda com pulverizador manual ou motorizado 
diretamente sobre os insetos e/ou seus esconderijos como 
frestas, fendas, recantos, ralos, rodapés, paredes, tetos, 
móveis, balcões e outros locais onde os insetos transitam ou 
que sirvam de abrigo.OCONHCH3

OCH(CH3)2

ALVO QUANTIDADE DE

PROPOXIL® 10 SC

QUANTIDADE 

DE ÁGUA

Escorpiões 40 ml 1 litro

Baratas 40 ml 10 litros

Formigas 40 ml 10 litros

Aplicar 10 litros de calda para cada 200 m² (aproximadamente 
50 mL por m²)

Preparar a calda conforme a tabela abaixo:

CONCEITO INOVADOR NO CONTROLE DE ESCORPIÕES.
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

Comunique o caso e obtenha informações especializadas 
sobre o diagnóstico e tratamento através dos Telefones 
de Emergência. 

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS: 

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001 (Rede Nacional 
de Centros de Informações e Assistência Toxicológica 
RENACIAT ANVISA/MS)

ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: 0800-014 1149

PRECAUÇÕES:

•   CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
• Não fumar ou comer durante a aplicação. 
• Não reutilizar as embalagens vazias. 
• Manter o produto na embalagem original. 
• Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com 
água corrente em abundância. 
• Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. 
• Não jogue no fogo ou em incinerador, perigo de aplicação 
próxima a chamas ou superfícies aquecidas. 
• Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas 
ou animais. 
• Crianças e animais domésticos não devem permanecer no 
local durante e imediatamente após a aplicação. A reentrada no 
local somente poderá ser feita após a total secagem do produto 
aplicado e a ventilação do ambiente tratado. 
• A preparação da calda deve ser feita em áreas ventiladas, com
o uso de máscara, luvas e óculos de proteção. 
• Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e 
respiratório. 
• As embalagens vazias devem ser descartadas em lixo comum 
ou incineradas em incinerador licenciado pelo órgão ambiental 
estadual ou municipal. 
• Manter a embalagem fechada. 
• Armazenar, ao abrigo da luz, calor e umidade, em local 
ventilado e de acesso restrito, evitando a entrada de pessoas não 
autorizadas e crianças.
• Em caso de derramamento acidental, isolar a área.
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PROPOXIL® 10 SC
CONCEITO INOVADOR NO CONTROLE DE ESCORPIÕES.

BEQUISA - A Company of Degesch Group

Rod. Padre Manoel da Nóbrega
Km 281, Gleba 37
Samaritá / São Vicente / S.P.
Cep:11346-300 • Caixa Postal:165
Telefone: (13) 3565-1212
Fax: 0800-556535
www.bequisa.com.br
faleconosco@bequisa.com.br
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