
ACARICIDAS 

ALPHABAN DUO 

COMPOSIÇÃO: 

Cipermetrina  —————————–—–—14,5 % 

Tetrametrina ————————————— 4,5 % 

Butóxido de Piperonilo —————–—–— 19,3  % 

Embalagem profissional de 1 litro, com doseador incorporado. 

Espectro de acção: Ácaros   

(registado em países de U.E. no controlo de várias espécies de insectos rastejantes e voadores) 

 

CARACTERÍSTICAS: 

O Alphaban Duo, apresenta-se numa formulação de óleo em água (EW) e é um produto multidisciplinar com função acaricida, 
que se destina ao uso industrial, para controlo de infestações nos mais variados locais e superfícies onde ocorra a presença das 
pragas. Actua por contacto e ingestão e a alta concentração dos seus componentes activos permite uma rápida penetração na 
cutícula dos insectos, proporcionando um efeito de choque  e, como consequência, uma eliminação rápida.  

A sua formulação “multi activa” é muito versátil e inclui através da acção da Tetrametrina, uma eliminação rápida através do 
seu  forte “efeito de choque”. Por outro lado a Cipermetrina, é reconhecida como uma das substâncias activas mais potentes na 
eliminação de diversas espécies de insectos. A acção e eficácia destas duas substâncias é potenciada pelo Butóxido de         
piperonilo, o que contribui para o não aparecimento de resistências por parte dos insectos, incrementando a duração no     
controlo de pragas.  

É um produto indicado para controlo de infestações em estabelecimentos domésticos, tais como apartamentos; comerciais (na 
ausência de alimentos), tais como restaurantes, lojas, grandes superfícies e supermercados; industriais, tais como fábricas, áreas 
de processamento, armazenamento/embalamento e depósitos e outras áreas tais como áreas militares, hotéis, armazéns,  
hospitais /centros de saúde (enfermarias não ocupadas) contentores de lixo e veículos de transporte.  

PRINCIPAIS VANTAGENS 

Formulação que proporciona uma distribuição homogénea dos seus componentes activos, permitindo de  forma eficaz penetrar 
em rachas e fendas, provocando um rápido efeito desalojante e de expulsão. 

Combinação de duas substâncias activas de elevado efeito sinérgico e performance insecticida.   

Eficácia reforçada devido á presença de um potenciador metabólico.  

Níveis de controlo eficazes e prolongados (até 14 dias) após a aplicação, mesmo em superfícies difíceis.  

Embalagem com doseador incorporado para uma medição fácil, rápida e segura da dose de produto a diluir em água.  
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COPRATE II - SOLUÇÕES DE DESINFESTAÇÃO, LDA. 

UTILIZE OS BIOCIDAS COM CUIDADO 
LEIA SEMPRE O RÓTULO E A INFORMAÇÃO 

RELATIVA AO PRODUTO ANTES DE O UTILIZAR! 

O SEU PARCEIRO DE CONFIANÇA! 

INFESTAÇÕES LIGEIRAS 25 ml de produto / 5 litros de água 5 litros de calda / 100 m2  

INFESTAÇÕES ELEVADAS 50 ml de produto / 5 litros de água 5 litros de calda / 100 m2  


