
  
  

 
HERBICIDA SISTÉMICO  

DE ABSORÇÃO RÁPIDA  

SEM ACÇÃO RESIDUAL  

  

Descrição  

Herbicida sistémico de absorção foliar, destinado a 

combater as infestantes anuais e vivazes.  Solução 

concentrada com 360 g/L de glifosato, sob a forma de 

sal de isopropilamónio. O herbicida é absorvido pelo 

tecido vivo das plantas e translocado via sistema 

circulatório para raízes e rizomas. A sua acção consiste 

na alteração de diferentes processos bioquímicos 

vitais nas plantas, como a biosintese dos aminoácidos, 

proteínas e ácidos nucleicos, através da inibição de 

enzimas específicas, suspendendo a síntese dos 

aminoácidos. As plantas tratadas com SATELITE 

morrem em poucos dias e devido ao transporte por 

todo o sistema, nenhuma parte da planta sobrevive.  

  

Propriedades  

 Destrói totalmente grama, graminhão, 

escalracho, junça, erva-pata, corriola, urtiga, 

caniço, silvas, fetos, acácias e jacinto-

aquático;  

 Contém adjuvantes promotores de absorção, 

sendo absorvido a 100% num espaço de 2 

horas, resultando daí muito maior eficácia;  

 Quando aplicado directamente no solo 

apresenta baixa actividade, devido à rápida 

degradação microbiológica para produtos não 

fitotóxicos (dióxido de carbono, fosfatos e 

amoníaco);   

 No meio aquoso sofre rápida biodegradação 

sem causar efeitos secundários;  

 A sua acção de bloquear a síntese dos 

aminoácidos é uma reacção exclusiva das 

plantas, razão pela qual não afecta a fisiologia 

humana e animal;  

 É um produto, toxicologicamente inócuo para 

os seres humanos e os animais, em termos de 

inalação, ingestão, contacto cutâneo e ocular.   

Campos de Aplicação  

Recomendado  na desinfestação de estradas e 

caminhos, áreas industriais, aceiros e corta-fogos, 

áreas urbanas, "espaços verdes" de câmaras  

municipais e juntas de freguesia, escolas, jardins, 

cemitérios, zonas de monumentos, zonas 

arqueológicas, vias férreas, zonas aeroportuárias e 

margens de canais de rega e de drenagem. 

Especialmente indicado também para eliminar acácias, 

eucaliptos e silvas.  

     SATELITE   
  

  

 

 

Modo de Emprego  

Diluir com água a 1 ou 2% conforme os casos e aplicar 

como indicado no rótulo do produto.  

  

 

Rendimento  

Conforme as infestantes a eliminar, variando entre 2 e 

10 Lts/hectare.  

  

Armazenagem e Validade  

Deve ser armazenado nas embalagens originais 

fechadas, ao abrigo do sol.  

  

Fornecimento  

Embalagens de polietileno de 20 litros.  

  

Riscos/Precauções  
SIMBOLOS DE PERIGO:  
FRASES R:   
FRASES  S: S2 - Manter fora do alcance das crianças ;   S20/21 - 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização ; S23 - Não respirar 
os vapores ; S46 - Em caso de ingestão, consultar imediatamente o 
médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo ;  

  

Outras Indicações  

® Marca registada de-  Industrias Afrasa, S.A. 

Autorização de Venda nº 0227 concedida pela DGPC. 
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As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não 
podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade 
quanto à aplicação dos nossos produtos  

 


