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SHOOT® 
Ficha Técnica

1 - Nome Comercial: SHOOT

2 - Composição
Praletrina................................................................................................................... 1,25% p/v
Sinergista , Solvente e veículo. 

3 - Fórmula Molecular: C19H24O3 

4 - Formulação: concentrado emulsionável

5 - Apresentação: embalagem de 1L

6 - Toxicologia:
DL50 aguda oral para ratos............................................................................>  2000 mg/kg
DL50 dermal...................................................................................................>  4000 mg/kg

7 - Mecanismo de Ação:
SHOOT é um inseticida de alto efeito “knock down” do grupo químico piretróide (éster do ácido crisantêmico), age nas células 
nervosas dos insetos, ocasionando paralisia e morte. Age por contato e ingestão. Possui efeito desalojante e repelente

8 - Indicações de Uso:
SHOOT é um inseticida piretróide fotolábil. Degrada-se na presença da luz, não deixando resíduos no ambiente tratado. Apresenta 

de baratas, moscas e mosquitos. Pode ser aplicado em residências, edifícios comerciais e indústrias diversas, armazéns, 
restaurantes, galpões, depósitos, padarias, escolas, hospitais e meios de transporte, etc.

9 - Modo de Usar:
Aplicar com pulverizador manual, costal ou motorizado, diretamente sobre os insetos ou seus esconderijos, como frestas, 
rachaduras, rodapés, buracos, etc.

Um Novo Conceito em Knock-Down

FOTOLÁBIL
BAIXA TOXICIDADE
BAIXO ODOR
ALTO PODER DESALOJANTE
ALTO EFEITO CHOQUE 



Mistura com outros produtos: para casos em que um alto efeito residual seja necessário, Shoot pode ser usado em 
combinação com Deltek 2,5 ME na dosagem: 100mL de Shoot + 50 mL de Deltek / 10L de água .

10 - Precauções: Cuidado! Perigosa sua ingestão, inalação ou absorção pela pele.

adequada, luvas, proteção ocular e /ou proteção respiratória.

circulação de ar fresco.

devem retornar ao local 24horas após a aplicação. 

11 - 
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alergica), dispnéia (crise asmática), prurido nasal (rinite 

12 - Vazamento Acidental:

limpar bem a área.

13 - 
Incineração a 900ºC ou neutralização com cal virgem, hidratada ou carbonato de sódio a 10-20%.

14 - 
As embalagens deverão ser submetidas ao processo de tríplice lavagem e descartadas conforme legislação Estadual 

15 - 

levando a embalagem ou rótulo do produto.

16 - Instruções para Uso Médico:

Resp. Técnico:

3.0425.0077.001-1

Fabricado por:

Indústria Brasileira
Site: www.rogama.com.br 
e-mail: sac@rogama.com.br 
SAC: (12) 3644-3030

Telefone  de Emergência: 0800 0141149

Nome Comum: 
Ação Tóxica: Hipersensibilizante, irritante da mucosa  

Tratamento sintomático e anti-histamínicos

Aplicar 50 mL de calda por m2

SHOOT isoladamente
(baratas, moscas e mosquitos) 200 mL / 10 L de água

100 mL / 10 L de águaSHOOT associado a inseticidas piretróides ou carbamatos
(baratas, moscas e mosquitos)

Produto Aplicação
400 mL
800 mL

2L/ha
0,5L/ha


