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12 pragas e uma sentença.

 0800 0192 500 
www.agro.basf.com.br

Nome comercial: Tenopa®.

Nome comum (ingrediente ativo): 
Alfa-cipermetrina e Flufenoxurom.

Grupo Químico (ingrediente ativo):  
Piretroide e benzoilureia.

Formulação: 
Suspensão concentrada (SC).

Concentração: 
Alfa-cipermetrina (3% m/v); 
Flufenoxurom (3% m/v). 

Número de registro no Ministério 
da Saúde: 
3.0404.0035

apresentação: 
Inseticida líquido. Embalagem de 1 L.

Modo de ação: 
A Alfa-cipermetrina inibe a 
transmissão dos impulsos nervosos, 
já o Flufenoxurom inibe a síntese de 
quitina.

Vias de contaminação: 
Ação por contato e ingestão.

Características físicas: 
Líquido opaco e viscoso, de cor 
branca e odor leve.

Solubilidade: 
Solúvel em água.

Características



tenopa®

Tenopa® alia a rapidez da Alfa-cipermetrina com a eficácia do  
inseticida regulador de crescimento Flufenoxurom, sendo a escolha 
ideal para obter um controle residual eficiente das pragas por um 
período prolongado, inclusive contra espécies resistentes.

Primeiro 3 em 1 no mercado: CHOQUE + RESIDUAL + AÇÃO 
em todas as fases de desenvolvimento do inseto;

Amplo espectro de ação (12 pragas-alvo);

Facilidade e rapidez de diluição e aplicação, adequado para o 
controle de pragas em áreas sensíveis e de manipulação de 
alimentos;

Formulação SC diferenciada: sem odor, base água e sem 
solvente orgânico.
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recomendações técnicas

Dosagem

Para se obter a dose recomendada em gramas/m² é necessário 
diluir a quantidade do produto comercial, mencionada no quadro 
acima, em água, perfazendo um total de 10 litros de calda, que 
são suficientes para pulverizar 200m² de superfície;

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

pragas
produto Comercial 
(ml/10 litros calda)

Concentração do i.a. 
alfa-cipermetrina 

(%p/p)

Concentração do i.a.
Flufenoxurom

(%p/p)

Aranha Marrom 170 0,050% 0,050%

Baratas 50 0,015% 0,015%

Barbeiros 140 0,040% 0,040%

Carrapatos 80 0,024% 0,024%

Cascudinhos 150 0,045% 0,045%

Escorpiões 170 0,050% 0,050%

Formigas 50 0,015% 0,015%

Moscas 70 0,020% 0,020%

Mosquitos 70 0,020% 0,020%

Percevejo-de-cama 170 0,050% 0,050%

Pulgas 40 0,010% 0,010%

Traças 50 0,015% 0,015%

informações médicas

Ação tóxica: distúrbios sensoriais e cutâneos 
hipersensibilidade, neurite periférica;

Antídoto e tratamento: tratamento sintomático e de suporte;

telefone de Emergência: 08000 11-2273.

Testes realizados no Brasil e em outros países com Tenopa® têm 
demonstrado um excelente controle de pragas tais como: baratas, 
pulgas, mosquitos, moscas, formigas, escorpiões, aranha marrom, 
percevejo-de-cama e traças.

Por ser eficaz contra todas as fases da vida da praga, Tenopa® 
fornece um controle completo e sustentável, reduzindo as chances 
de reinfestações.

Ele é igualmente adequado para uso em ambientes residenciais ou 
comerciais – incluindo instalações de processamento de alimentos 
– e instalações públicas, como hospitais, hotéis e restaurantes.

Controle de amplo espectro para 
todas as fases da vida das pragas


