
  
 
 
 
Nome Comercial:  MOSQUITOFF D  
Marca de : Tecnocell Agroflorestal Ltda  
Registro no M.S./ANVISA: 3.1704.0073.001-8 
Nome Comum:  Deltametrina (impregnada em polietileno) 
 
 
Nome Químico:  
Deltametrina - (S)-α-ciano-m-fenoxibenzila (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-
2,2, dimetilciclopropano carboxilato 
 
 
Grupo Químico: Piretróides 
Nome comum:  Deltametrina 
Classe:  Inseticida 
 
Composição:                                                                          %p/p 
Deltametrina................................................................................0,40 
Poliethileno................................................................................99,60 
 
Características Físico / Químicas: 
 
Estado físico.........................................sólido (tecido de polyethileno) 
Cor................................................................................azul ou branco 
Aparência.........................................................................tecido telado 
Formato............................................piramidal (mosquiteiro instalado) 
Peso específico........................................................................35g/m2  
Malha.......................................................................mesh 156 (12x13) 
Densidade da fibra................................................................75 Denier 
 
 
Fórmula Estrutural: (ingrediente ativo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELTAMETRINA  
 
Nº CAS – 52918-63-5 
 
 
Fórmula Empírica: (ingrediente ativo Deltametrina) 
C22 H19 Br2 NO3  
 
 
Toxicologia: (produto formulado) 
DL50 oral .........................................................................> 2000 mg/kg 
DL50 dermal.....................................................................> 2000 mg/kg 
 
Irritabilidade dérmica: Não irritante 
Irritabilidade ocular: Não irritante 
Sensibilização cutânea: Não sensibilizante 
 
 
Recomendações de Uso:   
 
MOSQUITOFF D é um produto confeccionado com tecido de polietileno 
impregnado por extrusão com o inseticida Deltametrina a 0,4% P/P. Eficaz 
no combate de mosquitos (A.evansiae, C.quinquefasciatus e A.aegypti). 
Sistema de proteção e controle de mosquitos que atua por contato, e como 
barreira física aos insetos. 
 
 
Modo de Usar:  MOSQUITOFF D é um produto pronto para uso, 
confeccionado no formato de mosquiteiro. Para instalá-lo, retire-o da 
embalagem plástica e instale sobre a cama ou rede como um mosquiteiro 
comum. Durante o período de uso de MOSQUITOFF D não é necessário 
qualquer manutenção ou re-impregnação com inseticida, o produto pode 
durar até 5 anos ou resistir até 20 lavagens do mosquiteiro. 
Lavagem do MOSQUITOFF D: Lavar somente com água quente ou morna, 
não use sabão ou detergente. Após a lavagem deixar secar e utilizá-lo 24 
horas após esta operação. Recomenda-se uma lavagem a cada 3 meses. 
 

 
 

 
 
 
 
Método de desativação e descarte do produto e da em balagem: 
Após o uso do produto, inutilizar a embalagem para impedir a 
reutilização em outros produtos, ou guardá-la em local adequado e 
seguro para colocar a própria rede MOSQUITOFF D quando não 
estiver em uso. Não contaminar coleções de água com o produto. 
Em caso de acidente, recolher o produto se possível com uso de 
luva de PVC, transferindo-o para recipientes identificados, lacra-los e 
consultar o fabricante para descarte final. Verificar a legislação 
pertinente Federal, Estadual e Municipal. 
 
PRECAUÇÕES: 
Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou 
Serviço de Saúde, levando a embalagem original ou o rótulo do 
produto. 
- Não utilizar MOSQUITOFF D para qualquer outro fim que não 
como mosquiteiro impregnado com inseticida para o combate de 
mosquitos. 
- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida 
com água fria corrente e sabão. 
- O descarte deste produto deve ser feito consultando o fabricante 
no telefone constante no rótulo e ou o órgão Federal, Estadual ou 
Municipal de meio ambiente. 
 
Armazenagem: 
Armazenar este produto antes de colocá-lo em uso em locais 
apropriados a temperatura ambiente separado de alimentos, 
medicamentos e rações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentações: 
 

• Embalagem primária: Saco plástico contendo 01 unidade do 
produto (um mosquiteiro) 

• Modelo retangular/solteiro:  
Larg. 1,65m x Comp. 1,85m x Alt. 1,50m 

• Modelo cônico/casal:  
∅1 0,60m x ∅2 3,30m x Alt. 2,3m 

• Embalagem secundária: Caixa de Papelão com 12 unidades 
 
Pragas Controladas: 
 

• Indicado para combate dos mosquitos: 
� A.evansiae – mosquito transmissor da Malária 
� C.quinquefasciatus – mosquito transmissor da Filariose 
� A.aegypti – mosquito transmissor da Dengue 

 
• O MOSQUITOFF D também é eficaz no controle e prevenção ao 

ataque de Tritatomineos (Barbeiros), inseto transmissor da 
Doença de Chagas. 

 
 
FABRICANTE E REGISTRANTE: 
Tecnocell Agroflorestal Ltda. 
Rua dos Tucanos, 535 - Parque Industrial de Carapicuíba 
Carapicuiba – SP – CEP 06330-281 
Fone/fax: (11) 4186-1433 
comercial@tecnocellagro.com.br 
CNPJ: 61.004.818/0001-77 
Indústria Brasileira. 
 
 
Mosquitoff D ® é marca registrada de Tecnocell Agroflorestal Ltda 
Carapicuíba – São Paulo – Brasil 
 
 
Data da Última Revisão: 06/07/2011 
Revisado por: Engº Agron. Levi Garcia de Oliveira  
 

 

 
Grupo químico:  Piretróides 
Nome comum:  Deltametrina 
Ação tóxica:  Distúrbios sensoriais cutâneos, neurite   
                       periférica, hipersensibilidade. 
Antídoto:  Anti-histamínicos, tratamento sintomático.  
Telefone de emergência/CCI:  (11) 5012-5311 
CEATOX:  (11) 0800 148110 

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO: 

FICHA TÉCNICA 


