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FUNÇÃO: Imunizar e proteger madeiras seca contra cupins. 
 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 
O produto Cupinicida é uma formulação à base de Piretróides e solventes derivados de petróleo, foto estáveis e com ação por 
contato, proporciona o extermínio e confere imunização residual da madeira por longos períodos.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Características Análises Típicas  

Cipermetrina 0,10 % p/p 

Aspecto e Cor Líquido Incolor / marrom escuro 

Densidade  0,78 

Eficácia por Pincelamento – preventivo (%) 100 % em 24 h 

Eficácia por Imersão – preventiva (%) 100 % em 24 h 

Eficácia por Pulverização – preventiva (%) 100 % em 24 h 

Eficácia por Pincelamento – Curativo (%) 75% em 7 dias 
100 % em 14 dias 

Eficácia por Imersão – Curativo (%)  83.3% em 7 dias 
100% em 14 dias 

Eficácia por Pulverização – Curativo (%)  50% em 7 dias 
 66.7% em 14 dias 
 91,7% em 28 dias 
 100% em 35 dias 

 
 

MODO DE USO: (AGITAR ANTES DE USAR) 
O Cupinicida deve ser aplicado sobre madeiras secas e sem cobertura (pinturas, ceras, verniz etc.), se for o caso é necessário à 
remoção total da cobertura para melhor eficiência e ação do produto. 
Aplicar o Cupinicida por pincelamento, imersão ou pulverização em madeiramento, assoalhos, parques, forros, esquadrias, marcos, 
portas ou qualquer outro artefato de madeira seca. A Eficácia máxima do tratamento curativo (madeiras já contaminadas) é atingida 
aos 14 dias para aplicações por pincelamento e imersão e de 35 dias por pulverização. 
        
 DILUIÇÃO 
O produto está pronto para uso.  
 
RENDIMENTO 
Madeiras de até 1”  o rendimento varia de 3 a 5  m

2
 / Litro. 

Madeira Bruta, o rendimento varia de 8 a 10 m
2
 / Litro.  

Em móveis e parques, uma demão pode ser suficiente para a proteção desejada. Em madeiras com espessuras maiores que 1”, 
pode ser necessário duas demãos em todas as faces da madeira. 

 
VALIDADE 
24 meses. 
 
COMPOSIÇÃO 
Cipermetrina 0,10 p/p, Solventes, Corantes.  

 
PRECAUÇÕES DE USO:  CUIDADO INFLAMÁVEL 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. Mantenha a 
embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.  
Em caso de Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110 
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Produto Registrado na ANVISA/MS: Nº. 3389000050013 
 
EMBALAGENS 
Latas de 500 mL, 900 mL, 5 L, 18 L. 
 

GARANTIA LIMITADA 
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo 
em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem 
ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o produto 
cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização. 

 
DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO 
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de 
telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br. 
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