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Nome Comercial: PYREITOR 40PM 

Nome Comum: Cipermetrina 
Categoria: Pó Molhável 
Registro Ministério da Saúde: 
M.S 3.2781.0030 

Composição química: (RS)-_-cyano-3-
phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-

(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cipermetrina .................................................................... 40% p/p 
Inertes .............................................................................. 60% p/p 
 
INDICAÇÕES DE USO: 
PYREITOR 40 PM Pó Molhável, é recomendado para situações que 
requerem maior efeito residual. 
PYREITOR® 40 PM formulado com Cipermetrina, é um inseticida 
eficaz contra as formigas (Atta Sexdens Rubtopilosa), formiga 
urbana (Monomorium Florícola) e barata (Blatella Germânica e 
Periplaneta Americana).  
 
MODO DE USAR E DOSAGEM: 

 

Despejar o conteúdo de um sachê (25g) em 10 litros de água, 

agitar até total dissolução e aplicar em 200 m² de superfície, 

principalmente em frestas, cantos, pisos, rachaduras, etc. Utilizar 

pulverizador manual bico leque 80.02. Uso exclusivo por 

empresas especializadas. 

 

PRECAUÇÕES:  
MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 
ANIMAIS 
-Durante a aplicação usar macacão com mangas compridas, 
botas, avental impermeável, luvas de borracha impermeáveis, 
viseira facial cobrindo o rosto e máscara nasal de proteção com 
filtro adequado contra vapores. 
-Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida 
com água fria e sabão; 
-Em caso de intoxicação, procurar imediatamente um médico 
levando a embalagem do produto; 
-Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; 
-Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e 
aquários; 
-Durante a aplicação, não devem permanecer no local pessoas e 
animais; 
-No caso de ingestão NÃO induzir vômito; 
-Antes de descartar a embalagem vazia, realizar a tríplice 
lavagem: colocar água limpa, tampar e agitar vigorosamente por 
cerca de 30 segundos. Repetir essa operação pelo menos 3 vezes, 
aproveitando a água da lavagem para o preparo da calda 
inseticida; 
-Não reutilizar as embalagens vazias; 
-Manter o produto na embalagem original; 
-Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em 
abundância; 
-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; 
 
 

 
 
 
 
 

 
-As embalagens vazias devem ser destruídas e enterradas em 
fosso para lixo tóxico. É proibido o enterro de embalagens em 
áreas inadequadas. Consultar o órgão estadual de meio ambiente; 
-Não jogar no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo 
a chamas ou superfícies aquecidas; 
-Após a aplicação do produto, promover a aeração do ambiente 
por período superior a 4 horas: abrir portas, janelas e outros 
obstáculos à livre circulação de ar fresco; 
-Após a aplicação devem ser tomadas precauções para evitar que 
pessoas ou animais tenham contato com a área tratada: impedir 
a entrada durante o período de aeração; 
-Após a aplicação tomar banho e trocar de roupa. Não misturar a 
roupa contaminada com outras de uso diário; 
-CUIDADO! EVITAR A INALAÇÃO E PROTEGER OS OLHOS DURANTE 
A APLICAÇÃO. 
 
PRIMEIROS SOCORROS: Em caso intoxicação, procurar o Centro de 
Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo 
do produto. 
-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. 
-Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não 
provoque o vômito. 
 
ELIMINAÇÃO E DESCARTE:  Em caso de derramamento, isole e 
sinalize a área contaminada. Absorver os produtos com o uso de 
materiais inertes, tais como, areia e serragem. Recolher o produto 
com auxílio de uma pá, acondicionando em recipiente adequado, 
lacrando e identificando-o, e contatar a empresa fabricante para 
indicação de destinação final. Nas embalagens vazias, faça a 
tríplice lavagem e utilize a água no preparo da calda, após 
descarte de acordo com as legislações vigentes. Caso não 
disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante para 
orientações de como devolver as embalagens vazias. 
 
ARMAZENAMENTO: 
Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local 

seco, ventilado e temperatura ambiente.  

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

Nei Aparecido Padovan 
CRQ: 04217828 – IV Região 
 
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO: 
Grupo Químico: Piretróide 
Nome Comum: Cipermetrina  
Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico e Tratamento 
Sintomático.                        
Telefone de Emergência: (16) 3663-1000 
Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110 
 
FABRICANTE: 
INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI  
CNPJ: 05.328.961/0001-43 
E-mail: contato@insetimax.com.br 
Site: www.insetimax.com.br  
SAC:0800-9401018  
 

 

Pragas 

Dosagem 

g / litro de água 

 

Área 

Formigas 25/10 200m2 

Baratas 25/10 200m2 

Ficha Técnica PYREITOR® 40 PM 
ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. 

http://www.insetimax.com.br/

