
Inseticidas 

JC-CTPI-3 

COMPOSIÇÃO:  

Cipermetrina-----------------------------0,175% 

IPBC-----------------------------------------0,3% 

Propiconazol-------------------------------0,3 % 

Tebucanozol--------------------------------0,3% 

Hidrocarburo, nafta hidrogenada pesada e 

hidrotratada pesada, dissolvente e 

excipientes C.S.P. até 100%. 

Unidade de venda 1 unidade de 25 L 

 
CARACTERÍSTICAS: 

Produto para tratamento de madeira com 

efeito inseticida e fungicida para controlo de 

fungos, xilófagos e basidiomicetes.  

Para tratamento preventivo e curativo.  

Potente inseticida: garantia de eficácia de 

100% contra térmitas, graças à sua 

formulação à base de cipermetrina.  

Garantia de eficácia de 100 % contra 

Hylotrupes bajulus.  

Potente fungicida: formulação com três 

fungicidas, que combinados entre si reforçam 

o seu poder de acção (Propiconazol + 

Tebucanozol + IPBC) frente a fungos 

cromogéneos e basidiomicetes e de 

podridão.  

PRINCIPAIS VANTAGENS 

Eficaz contra todo o tipo de insetos e fungos 

xilófagos.  

Para tratamento preventivo e curativo. 

Cumpre todos os ensaios de eficácia.  

Rápida ação a doses muitos baixas.  

Com Cipermetrina , que tem uma eficácia 5 

vezes maior contra as térmitas do que a 

Permetrina.  

Com três fungicidas na sua composição que 

assegura um amplo espectro contras os 

fungos da madeira.  

Extraordinária capacidade de penetração, 

difusão e fixação.  

Os agentes fixadores presentes no produto 

mantém as matérias ativas dentro das 

células da madeira, assegurando um larga 

persistência. 

Utilize os biocidas com cuidado 

Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao 

produto antes de o utilizar 



Inseticidas 

JC-CTPI-3 

O JC-CTPI-3 CUMPRE COM AS SEGUINTES NORMAS 

Utilize os biocidas com cuidado 

Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao 

produto antes de o utilizar 

-EN 1390: A determinação da eficácia curativa contra larvas 

de Hylotrupes bajulus por pincelagem.  

- Cumpre a norma UNE-EN 46: A determinação da eficácia 

preventiva contra larvas recém nascidas de Hylotrupes 

bajulus junto com o teste de evaporação segundo EN73 e 

por secagem segundo EN 84.  

-UNE-EN 47: Determinação do limiar de eficácia contra 

larvas de Hylotrupes bajulus junto com os ensaios de 

envelhecimento por evaporação segundo EN84.  

-NF-EN48: Determinação da eficácia curativa contra 

Anobium punctatum. - UNE-EN 117: Determinação de 

eficácia contra térmitas do género Reticulitermes junto com 

os ensaios de envelhecimento por evaporação segundo 

EN73 e por secagem segundo EN84.  

-UNE-EN 118: Determinação da eficácia preventiva contra 

térmitas do género Reticulitermes, junto com os ensaios de 

envelhecimento por evaporação segundo EN73 e por 

secagem segundo EN84.  

-NF-EN 273; Determinação da eficácia curativa contra 

Lyctus brunneus. - UNE EN113: Determinação no limiar da 

eficácia contra os fungos basidiomecetos xilófagos Coriolos 

versicolor junto com os ensaios de envelhecimento por 

evaporação segundo EN73 e por secagem segundo EN84.  

-UNE-EN 152-1: Determinação da eficácia preventiva de um 

tratamento de proteção da madeira num serviço contra o 

azulamento. Tratamento por pincelagem. 

 - UNE-EN 152-2: Determinação da eficácia protetora de um 

tratamento de proteção da madeira num serviço contra o 

azulamento. Tratamento por métodos diferentes de 

pincelagem. 


