PENETROL CUPIM
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PENETROL CUPIM tem poderosa ação inseticida que protege a madeira seca contra o ataque de cupins. Incolor,
permite qualquer tratamento na madeira (verniz, cera ou tinta) 24 horas depois da aplicação.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS
Densidade

0,78 g/cm³

Aparência

Incolor

Composição Básica
Válidade

Deltametrina e Querosene
24 meses

INSTRUÇÕES DE USO
a) Campos de aplicação
• Para madeiramento de casas e construções (portas, janelas, lambris, prateleiras, móveis etc.) e na indústria
moveleira.
b) Preparo do substrato
A madeira deve ser lixada levemente no sentido dos veios. Em seguida, executar limpeza deixando a superfície
completamente limpa, seca e isenta de pó ou de mofo. Qualquer tratamento prévio que ocasionalmente tenha
sido feito na madeira, tais como óleos, silicone, tinta ou qualquer outro produto, deve ser removido para deixá-la
totalmente limpa e porosa.
c) Preparo do produto
Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação e durante, utilizando ferramenta limpa a fim de
evitar a sua contaminação.
d) Aplicação
-Uso preventivo. Aplicar PENETROL CUPIM em 1 demão farta com broxa ou pincel ou fazer imersão da madeira.
-Uso corretivo. No uso doméstico, especialmente em móveis e outras madeiras atacadas, localizadas no interior
de residências, recomenda-se aplicar PENETROL CUPIM somente nos orifícios existentes, utilizando uma
seringa ou embalagem aerossol.

CONSUMO APROXIMADO
• 100 a 140 mL/m², conforme a porosidade da madeira.
RENDIMENTO
• Aerossol de 400 mL: 2,85 a 4 m²
• Lata de 900 mL: 6,4 a 9 m²
• Galão de 3,6 litros: 25 a 36 m²
•

PENETROL CUPIM
Lata de 18 litros: 126 a 180 m²

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM
Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes
de calor.

ATENÇÃO
Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Evitar a inalação dos vapores e manter longe das fontes de calor.
Por ser venenoso, mantê-lo afastado de alimentos e do alcance de crianças. O tempo de secagem varia de acordo
com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. A aplicação de
MULTISTAIN VEDACIT pode ocorrer 24 horas depois da aplicação do PENETROL CUPIM. Lavar as ferramentas
com aguarrás imediatamente após o uso. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações
habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível

MEIO AMBIENTE
Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou
solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o
produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI
• Óculos de segurança
• Avental de PVC
• Luvas de PVC
• Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos
PRIMEIROS SOCORROS
• Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras
levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
• Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos.
Procurar auxílio médico.
• Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
• Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EMBALAGENS

PENETROL CUPIM
Aerossol de 400 mL
Dimensões: 25.0 X 12.5 X 18.0 X 0 cm

Gtin
17897321117254

Classificação fiscal
38089119

Peso líquido
1,56kg

Peso bruto
2,1kg

Lata de 900 mL
Dimensões: 19.0 X 9.0 X 9.0 X 0 cm

Gtin
7897321122862

Classificação fiscal
38089119

Peso líquido
0,7kg

Peso bruto
0,85kg

Galão de 3,6 litros
Dimensões: 19.0 X 17.0 X 17.0 X 0 cm

Gtin
7897321122831

Classificação fiscal
38089119

Peso líquido
2,81kg

Peso bruto
3,31kg

Lata de 18 litros
Dimensões: 34.0 X 23.0 X 23.0 X 0 cm

Gtin
7897321122848

Classificação fiscal
38089119

Peso líquido
14,04kg

Peso bruto
15,52kg

