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PROPRIEDADES FÍSICAS 

Odor Característico 

Forma Líquido 

Cor  Marrom 

Inflamabilidade  Não 

Corrosividade Não 

PROPRIEDADES QUÍMICAS 

pH 6.0 – 7.0 a   20 °C 

Densidade  1.08 - 1.12 g/cm3 a 20 °C 

PROPRIEDADES GERAIS 
Armazenamento Mantenha os contêineres 

bem fechados.  
Mantenha os contêineres 
em uma área ventilada.  
Mantenha os contêineres 
em uma área seca. 

Meio Ambiente Não residual, de muito 
baixo impacto 

Incompatibilidade Não misturar com fortes 
agentes oxidantes 

Certificado Orgânico Não 

Toxicidade Ligeiramente Tóxico 

                                                               p/p                  p/v 
Álcool isotridecílico etoxilado      29.7%            326.7 g/L 

Álcool etoxilado         3.5%               38.5 g/L 
Polidimetilsiloxano                       1.6%              17.6 g/L 

Diluentes                                                    5.3%              58.3 g/L 

Carbono Orgânico Oxidável Total          4.0%               44.0 g/L 

Aditivos: 59.3% Acidos Carboxilicos 

Recomenda-se fazer provas de compatibilidade antes de 
misturar Transplus com outros produtos. 

BENEFICIOS 

• Melhora o cobrimento da aspersão foliar.  

• Provoca maior efetividade de resposta dos 
ingredientes ativos da aplicação foliar. 

• Reduz os custos por reaplicação de produtos 
agroquímicos aplicados por aspersão foliar.  

• Nos casos em que sejam feitas aplicações 
misturadas com herbicidas, incrementa a 
velocidade do controle e prolonga o período para 
rebrota.  

• Ao ser misturado com fungicidas, inseticidas, 
nutrientes ou reguladores de crescimento, 
incrementa sua consistência de resposta. 

CARACTERÍSTICAS 

ESPECIFICAÇÕES 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
 Transplus® é de uso geral e pode ser utilizado em todos os tipos 
de cultivos como um aditivo e translocador de misturas de 
aspersão no uso de inseticidas, herbicidas, fungicidas, 
nutrientes ou biorreguladores. 
 
Para preparar a solução de aspersão com água 
 

a) Agite o produto antes de usar, retire a tampa e o 
selo de segurança; 

b) Utilize um recipiente graduado para medir a 
quantidade a aplicar colocando o produto em 
outro recipiente para pré-misturar.  

c) Agite e complete o total do volume de aspersão 
depois de ter agregado o inseticida, herbicida, 
fungicida, nutriente ou biorregulador, seguindo as 
instruções contidas na etiqueta de cada produto.  

d) Mantenha a calda agitada durante o processo até 
completar o volume total da capacidade da 
aspersora.  

 
 
 
 
 
 
 
 

INCOMPATIBILIDADE 

O QUE FAZ? 
 
Transplus melhora o desempenho dos Ingredientes Ativos 
(inseticidas, herbicidas, fungicidas nutrientes ou 
biorreguladores) em aplicação foliar. 
 
 
 
Transplus é uma formulação a base de extratos concentrados 
de ECCA Carboxy® que devido sua ação tensoativa, melhora o 
molhamento superficial do tecido da planta ou do alvo a ser 
atingido, favorecendo o movimento dos ingredientes ativos 
nos tecidos de condução através da ação translocadora dos 
Ácidos ECCA Carboxy contidos na sua formulação.  
 
Para melhores resultados recomenda-se incluir nas soluções de 
aspersão outros aditivos que tenham ação distinta como 
reguladores de pH ou espalhante adesivo segundo as 
necessidades.  
 

COMO FAZ?  
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Hortaliças: Tomate, Cebola, Pimenta, Berinjela, Alface, Alho, Cenoura, Aipo, Brócolis, Repolho, Couve-Flor. 
Frutas de clima temperado: Maça, Uva, Castanhas, Pêssego. 
Frutas vermelhas: Mirtilo, Amora, Framboesa, Morango. 
Frutais tropicais: Abacate, Cítricas, Manga, Mamão, Banana, Abacaxi, Cacau. 
Grãos: Milho, Sorgo, Trigo, Arroz, Cevada. 
Leguminosas: Feijão, Soja, Ervilha, Vagem, Fava, Lentilha.  
Cucurbitáceas: Melão, Melancia, Abóbora, Pepino 
Industriais: Algodão, Cana de açúcar, Beterraba. 
Ornamentais: Flores de corte, Roseiral, Pastos.  

 

Em combinação com Dose 

Inseticidas ou Herbicidas: 20 a 40 mL por cada 100 L da solução de aspersão. 

Fungicidas, Nutrientes ou 
Biorreguladores: 

30 a 60 mL por cada 100 L da solução de aspersão. 

Aplicações aéreas: 100 a 150 mL por cada 100 L de água. 

DOSE 

 

CULTIVOS 

 


