
 

 

GoInsect PER New 
 

Aditivo baseado em permetrina auto reticulável que repele insetos rasteiros e voadores. 
 

 
Campos de Aplicação: 
 

• GoInsect PER New é um repelente e inseticida indicado para ser utilizado em processo contínuo por 
impregnação. 

• GoInsect PER New pode ser aplicado em tecidos para colchões, roupas de moda, uniformização 
inclusive para a área militar e redes contra mosquitos, sobre fibras sintéticas, celulósicas ou 
proteicas. 

 

 
Características: 
 

• Produto apresenta boa estabilidade se armazenado conforme orientações da FISPQ. 

• O ingrediente ativo do GoInsect PER NEW se enquadra no BPR (Biocidal Product Registration). 
 

 
Parâmetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto: Líquido viscoso branco á ligeiramente amarelo. 

Natureza Química: Composto a base de poliuretano e tensoativo não iônico. 

Caráter Iônico: Ligeiramente Catiônico. 

Solubilidade: Solúvel sob agitação à 25°C. 

pH (sol. 10%p/p): 4,0 – 6,0 
 

 
Aplicação: 
 

Concentração: 

• Para proteção contra mosquitos: 20 – 40 g/L 

• Para proteção contra ácaros: 40 – 60 g/L 

• Para proteção contra insetos que picam e carrapatos: 30 g/L 
 

Foulardagem: 
 

- 30 – 60 g/L GoInsect PER New 
- pH: 5 – 6 (se necessário, com ácido acético) 
- Pick-up 60 – 80% 
- Secar a 130 – 140°C (secar em rama). Recomenda-se não superar 
a temperatura de 150°C durante o processo de secagem, para 
evitar degradação da matéria prima. 

 

 
Informações de armazenagem, segurança e manuseio vide Ficha de Informações de Segurança de Produto 
Químico (FISPQ). 
 

Produto em desenvolvimento, poderão ocorrer alterações em sua formulação gerando revisão de suas 
propriedades físico-químicas. Caso isso ocorra sua classificação/documentação será revisada.  
 
Obs.: Considerando a variedade de substratos e processos aplicativos, as informações ora prestadas com fidelidade, devem ser entendidas como instrumento orientativo, portanto não podemos nos 
responsabilizar por eventuais danos decorrentes de aplicações indevidas. Os dados contidos neste informativo técnico se baseiam nos atuais conhecimentos e nas atuais aplicações realizadas dos 
nossos produtos. Informações complementares poderão ser obtidas com o nosso departamento técnico. Rev. 14/11/2019 


