
B-THRINE
250 SC
B-THRINE 250 SC é um inseticida e aracnicida em suspensão 

concentrada que possui como princípio ativo a Bifentrina 

micronizada (25% p/p), um piretroide de 4ª geração com 

características diferenciadas que proporcionam elevada 

eficácia e maior segurança no controle das pragas alvo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
- Amplo espectro de ação: são 12 pragas registradas com indicação no rótulo.

- Maior concentração de princípio ativo que os principais concorrentes: 25% p/p.

- Princípio ativo micronizado, resultando em maior homogeneidade da calda e efeito residual prolongado.

- Não apresenta ação repelente nem desalojante. Ideal para controle eficaz e seguro de escorpiões.

- Proporciona uma aplicação com baixo odor e não mancha as superfícies tratadas.

- Apresenta baixa irritabilidade, sendo ideal para aplicação em áreas sensíveis, tais como escolas,creches, hospitais 

  e ambientes internos em geral. 
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Instruções de uso:
Agite bem o frasco antes de realizar a diluição, a fim de homogeneizar o produto. A calda inseticida também deve ser 

agitada antes do início da aplicação. Durante o preparo e aplicação da calda, use macacão de mangas compridas, luvas 

impermeáveis, protetor ocular e máscara de proteção com filtro.

A calda inseticida deve ser aplicada nos locais de ocorrência, passagem, pouso e esconderijos das pragas alvo. Para 

insetos rasteiros, também é indicado o tratamento de perímetro, de modo a formar uma barreira química ao redor das 

edificações.

Maiores detalhes sobre as formas de aplicação podem ser obtidos diretamente no rótulo do produto.
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B-THRINE
250 SC

Classe:.............................................Inseticida

Formulação:........Suspensão Concentrada (SC)

Princípio Ativo:...................Bifentrina 25% p/p

Grupo Químico:................................Piretroide

Apresentação:............Frascos de 250 mL e 1L

Pragas       Dosagem
        (produto / água)

Escorpiões1       85 mL / 10 L

Aranhas2, pulgas, ácaros, moscas e carunchos.   40 mL / 10 L

Baratas de esgoto, baratas de cozinha e mosquitos  35 mL / 10 L

Traças.        30 mL / 10 L

Cupins de solo.       25 mL / 10 L

Percevejo de cama.      20 mL / 10 L

¹ Eficaz contra escorpião-amarelo (Tityus serrulatus).

² Eficaz contra aranha-marrom (Loxosceles gaucho).


