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Desinsetização em tempo 
integral no seu cliente.

Nome comercial: 
Pluresto® Extra.

Nome comum (ingrediente 
ativo): 
Piretrina.

Grupo químico: 
Piretroide.

Formulação: 
Líquido premido.

Composição química: Piretrina 
(1% p/p); Outros Ingredientes 
(99% p/p).

Apresentação:  
Aerossol 204mL / 177g.

Modo de ação:  
Ação excitatória intensa do 
Sistema Nervoso Central do 
inseto.

Validade: 
2 anos a  partir da data de 
fabricação.

Registro ANVISA: 
3.0404.0048

CARACTERÍSTICAS



Pluresto® Extra garante proteção 24 horas contra mosquitos 
(Anopheles sp, Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti) e 
Moscas (Musca domestica);

Com uma formulação a base de piretrina natural, Pluresto® Extra 
é um inseticida altamente eficaz sem deixar resíduos, ou seja, o 
ambiente fica livre de contaminações;

Com ação rápida e baixo odor, Pluresto® Extra vem com um 
dispensador automático que ativa a válvula calibrada uma vez a 
cada 15 minutos;

A eficácia desse produto é visível dentro de 1 hora depois que o 
dispensador for ativado;

Protege aproximadamente 30 m² de área livre sem anteparos 
durante um mês inteiro, considerando uma altura do teto de 3m;

Produto efetivo e econômico, pois controla infestações sem 
desperdícios;

Pluresto® Extra é um inseticida de contato para controle de 
moscas e mosquitos que pode ser utilizado em hotéis, fosso de 
elevadores, indústrias, prédios e casas. 

Eficaz contra o mosquito da dengue.

Pluresto® Extra é um aerossol que acoplado ao dispensador 
automático, controla o mosquito da dengue entre outros insetos 
voadores em áreas internas.

MODO DE APLICAÇÃO

O dispensador automático deve ser regulado 
para acionar a válvula a cada 15 minutos, 
podendo ser utilizado 24 horas por dia;

Regular a intensidade do dispensador conforme 
o nível de infestação;

Fatores como corrente de ar, tamanho da 
área, umidade e temperatura ambiente podem 
interferir no controle. 

O dispensador automático de aerossol deve ser instalado em cima 
de um móvel ou pendurado na parede com uma altura mínima de 2 
metros do chão.  Recomenda-se um aparelho para uma área de 90 m3, 
posicionando de forma central no ambiente. 

Onde colocar o aparelho?

Mantenha o botão acima do dispensador automático apertado e puxe 
a parte de trás conforme imagens ao lado. Coloque duas pilhas AA 
para que o dispensador automático possa funcionar. Coloque a lata de 
aerossol do Pluresto® Extra no dispensador automático. 

Como utilizar o aparelho ?

Para ligar o aparelho de forma segura, mantenha o rosto a um metro 
de distância da saída do spray. Ajuste o botão lateral do dispensador 
automático para a frequência desejada. Após o acionamento do 
dispensador, o primeiro disparo ocorrerá aproximadamente após 
10 segundos.

Como ligar o aparelho e regular 
a frequência?

15 min
30 min
45 min

Não instalar o dispensador diretamente, sobre ou próximo a 
alimentos expostos, utensílios de cozinha e equipamentos 
processadores de alimentos; 

Lave as mãos com água e sabão após o manuseio;

As embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos 
onde foram adquiridas ou em postos/centrais de recebimento 
conveniados.

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico e tratamento sintomático.

Telefone de emergência: 08000 11 2273

Recomendações técnicas

Indicações para uso médico


