Mattielo

Cymperator

Tradição e qualidade no controle de pragas.

Inseticida altamente ativo contra as principais espécies de insetos, inclusive contra os resistentes a outros produtos.
- Inseticida Piretróide Concentrado Emulsionável e Pó Molhável.
- Eficaz contra baratas, formigas, mosquitos, moscas e cupins.
À base de Cipermetrina, CYMPERATOR é um produto utilizado mundialmente no controle de insetos rasteiros e
voadores.
Eficiência
Com excelente efeito desalojante, associado ao seu forte impacto, CYMPERATOR expulsa os insetos do esconderijo e
os derruba imediatamente (knockdown). Essa eficiência se mantém por muito mais tempo graças ao seu efeito residual.
Rendimento
CYMPERATOR é econômico, 1 litro trata até 4 mil m2 (dose padrão de 50 mL por 10 L de água), com eficiência contra
insetos rasteiros e voadores.
Segurança
Com baixa toxicidade e alta eficiência, CYMPERATOR é um produto seguro para o aplicador, é biodegradável, não
agride o meio ambiente, não deixa cheiro e não mancha.
Versatilidade
CYMPERATOR apresenta-se em duas formulações:
CYMPERATOR 25CE (Concentrado Emulsionável): Formulação líquida indicada para aplicação espacial (FOG e UBV) e
de superfícies no controle de baratas, moscas, mosquitos, formigas e cupins.
CYMPERATOR 40PM (Pó Molhável): Formulação em Pó Molhável recomendada para situações que requerem um maior
efeito residual no controle de baratas e formigas. CYMPERATOR Pó Molhável é embalado na dose certa em sachês
solúveis em água, reduzindo o contato do aplicador com o produto e facilitando a preparação da calda.
CYMPERATOR 40PM forma com CYMPERATOR 25CE a dupla infalível contra os insetos.

Produto disponível em:
. CYMPERATOR 25CE (Concentrado Emulsionável)- Embalagem: Frasco c/1L -Caixa: 6x1L

. CYMPERATOR 40PM (Pó Molhável)- Embalagem: Caixa c/ 1kg (25 envelopes hidrossolúveis x40g) Caixa: 4x1kg
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Central de downloads:
Ficha Técnica
FISPQ Cymperator 40 PM
FISPQ Cymperator 25 CE
Ficha de emergência Cymperator 25 CE
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