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NEWTRINE

SUA CASA
MAIS PROTEGIDA E
LIVRE DAS PRAGAS!

ÚNICO INSETICIDA E LARVICIDA DO MERCADO

Único inseticida, larvicida e acaricida do mercado, 
Newtrine possui 3 ativos de última geração e fórmula 
exclusiva de suspensão encapsulado. Contém copo 
dosador para facilitar a diluição do produto.

Testado e aprovado para o controle de 20 espécies 
de pragas, desde larvas até a fase adulta, NEWTRINE 
controla todo o ciclo dos insetos com um só produto, 
dispensando o uso de outros inseticidas.

CONTÉM
DOSADOR

EFICAZ
CONTRA20PRAGAS

TRIPLA AÇÃO

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 24 unidades 30 ml 10306

Ingredientes Ativos: Propoxur 3%, Piriproxifem 1%
e Lambda-Cialotrina 2,5%

Grupo Químico:
Metilcarbamato de Fenila, Éter Piridiloxipropílico e Piretroide

Formulação: Suspensão de Encapsulado

Qtde. Praga Controlada Nome científico Diluição
(Para 1L de água)

Área tratada (m²)
com rendimento para 1L da calda

Rendimento (Litros)
de Calda Pronta

1 Escorpião Tityus serrulatus 6 ml 20 m² 5 L

2 Escorpião Tityus bahiensis 6 ml 20 m² 5 L

3 Larva de Mosquito Aedes aegypti 6 ml 20 m² 5 L

4 Larva de Mosquito Culex quinquefasciatus 6 ml 20 m² 5 L

5 Mosquito Aedes aegypti 6 ml 20 m² 5 L

6 Mosquito Culex quinquefasciatus 6 ml 20 m² 5 L

7 Mosca Musca domestica 6 ml 20 m² 5 L

8 Barata Blatella germanica 6 ml 20 m² 5 L

9 Barata Periplaneta americana 6 ml 20m² 5 L

10 Aranha Nesticoides rufipes 6 ml 20 m² 5 L

11 Percevejo Cimex lectularius 6 ml 20 m² 5 L

12 Pulga Ctenocephalides felis 6 ml 20 m² 5 L

13 Carrapato Rhipicephalus sanguineus 12 ml 20 m² 2,5 L

14 Traça de Livro Lepisma saccharina 6 ml 20 m² 5 L

15 Traça de Tecido Tinea pellionella 6 ml 20 m² 5 L

16 Acaro Tyrophagus putrescentiae 6 ml 20 m² 5 L

17 Cupim de Madeira Cryptotermes brevis 6 ml 20 m² 5 L

18 Broca de Madeira Anobiidae 6 ml 20 m² 5 L

19 Formiga Monomorium floricola 6 ml 20 m² 5 L

20 Formiga Tapinoma melanocephalum 6 ml 20 m² 5 L

Qtde. Praga Controlada Nome científico Diluição
(Para 1L de água)

Área tratada (m²)
com rendimento para 1L da calda

Rendimento (Litros)
de Calda Pronta

1 Escorpião Tityus serrulatus 6 ml 20 m² 5 L

2 Escorpião Tityus bahiensis 6 ml 20 m² 5 L

3 Larva de Mosquito Aedes aegypti 6 ml 20 m² 5 L

4 Larva de Mosquito Culex quinquefasciatus 6 ml 20 m² 5 L

5 Mosquito Aedes aegypti 6 ml 20 m² 5 L

6 Mosquito Culex quinquefasciatus 6 ml 20 m² 5 L

7 Mosca Musca domestica 6 ml 20 m² 5 L

8 Barata Blatella germanica 6 ml 20 m² 5 L

9 Barata Periplaneta americana 6 ml 20m² 5 L

10 Aranha Nesticoides rufipes 6 ml 20 m² 5 L

11 Percevejo Cimex lectularius 6 ml 20 m² 5 L

12 Pulga Ctenocephalides felis 6 ml 20 m² 5 L

13 Carrapato Rhipicephalus sanguineus 12 ml 20 m² 2,5 L

14 Traça de Livro Lepisma saccharina 6 ml 20 m² 5 L

15 Traça de Tecido Tinea pellionella 6 ml 20 m² 5 L

16 Ácaro Tyrophagus putrescentiae 6 ml 20 m² 5 L

17 Cupim de Madeira Cryptotermes brevis 6 ml 20 m² 5 L

18 Broca de Madeira Anobiidae 6 ml 20 m² 5 L

19 Formiga Monomorium floricola 6 ml 20 m² 5 L

20 Formiga Tapinoma melanocephalum 6 ml 20 m² 5 L

Um frasco de 30 ml rende até 5 litros de calda. 

Quando aplicado em locais onde o produto 

não é removido ( paredes, armários, atrás de 

móveis etc), o produto permanece agindo por 

um longo período residual de até 120 dias.
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NEWTRINE LOCAL ACTION

NEWTRINE LOCAL ACTION é um produto que traz um conceito 

inovador: a sua fórmula contém atrativos alimentares e sexuais. 

Após a aplicação do produto no ambiente, as pragas alvo serão 

atraídas e contaminadas por contato e ingestão e ao retornarem 

para seu esconderijo, eliminarão a colônia por completo. 

Elaborado à base de Fipronil e Piriproxifem, o NEWTRINE LOCAL 

ACTION é um produto eficaz no controle de: baratas (Blatella 

germanica e Periplaneta americana), formigas (Monomorium 

florícola), moscas e suas larvas (Musca doméstica).

Modo de Usar:

Devido à sua capacidade de atração, pulverizar o 

NEWTRINE LOCAL ACTION de 6 a 8 borrifadas por m² 

que representam 5 ml/m². 

• Para formigas (Monomorium florícola): O produto 

deve ser aplicado em pontos aonde as formigas 

caminham.

• Para baratas -(Blatella germanica): O produto deve 

ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em 

pontos aonde as baratas se agregam (frestas, fendas, 

dobradiças de armários e por tas etc). -(Periplaneta 

americana): O produto deve ser aplicado, sem a 

necessidade de escorrimento, em pontos aonde as 

baratas se agregam (em volta das caixas de gordura, 

ralos externos etc).

• Para moscas (Musca domestica): O produto deve 

ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em 

pontos aonde as moscas pousam – paredes e objetos 

cilíndricos. Para larvas: aplicar nos pontos foco onde as 

larvas se encontram, tais como lâmina d’água, pneus, 

garrafas e recipientes com acúmulo de água parada, 

efluentes de esgoto e lixo.

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 11423

24 frascos spray 150 ml 11439Ingredientes Ativos: Fipronil 0,1% e Piriproxifem 0,1%

Grupo Químico: Fenil Pirazol e Éter Piridiloxipropílico

Formulação: Suspensão de Encapsulado

PRONTO USO
MAIS PRÁTICO

RÁPIDA
APLICAÇÃO

NÃO É PRECISO SAIR DO 
LOCAL APÓS APLICAR

CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS

ÚNICO PRODUTO
3 EM 1
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NEWTRINE HOME GARDEN

NEWTRINE HOME GARDEN é um inseticida  

líquido eficaz contra Baratas (Blatella germanica 

e  Periplaneta Americana), Moscas  (Musca 

domestica), Mosquitos (Aedes aegypti), 

Formigas (Monomorium floricola), Pulgões 

(Brevicoryne sp),  Lagar tas (Brassolis sp) e 

Cochonilhas (Orthezia praelonga).

Modo de Usar:

Dissolver 6ml para 1 litro de água em uma área de 30m².

Para plantas: A solução deverá ser aplicada através de pulverização diretamente sobre as pragas 

que estão alojadas nas plantas.

Para pragas: A solução deverá ser aplicada através de pulverização sobre a superfície onde as 

pragas se localizam.

APRESENTAÇÃO:
02 Displays com 24 unidades com 5 flaconetes de 6ml 011816

AÇÃO
PROLONGADA

SEM CHEIRO

NÃO MANCHA

FÓRMULA
EXCLUSIVA

AÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRA PRAGAS 
URBANAS E DE JARDIM EM UM ÚNICO INSETICIDA

ACABE DE MANEIRA EFICAZ
COM AS PRAGAS DE SUA CASA

E DO SEU JARDIM!

Ingredientes Ativos: Esbiotrina 1,0%, Deltametrina 2,5% 
e Ciflutrina 0,5%

Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides

Formulação: Líquido
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MOSKRON KILLER

A EVOLUÇÃO DOS MOSQUICIDAS

MOSKRON KILLER é um produto que traz um conceito 

inovador: a sua fórmula contém atrativos alimentares e 

sexuais. Ao aplicar o produto no ambiente, as pragas alvo 

serão atraídas e contaminadas por contato e ingestão. 

MOSKRON KILLER é um produto, elaborado à base de 

Metomil, eficaz no controle de moscas (Musca domestica).

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 11683

24 frascos spray 150 ml 11683

Ingredientes Ativos: Metomil 0,20%

Grupo Químico: Metilcarbamato de oxima

Formulação: Pronto uso (solução aquosa)

Modo de Usar:

Devido à sua capacidade de atração, pulverizar o 

MOSKRON KILLER de 14 a 16 borrifadas por m², que 

representam 10 ml/m².

Para moscas (Musca domestica): O produto deve ser 

aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em 

pontos aonde as moscas pousam – paredes e objetos 

cilíndricos.

AGE RÁPIDO

PRODUTO ALTAMENTE
ATRATIVO

CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS

FÁCIL DE APLICAR
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MOSKRON KILLER

A EVOLUÇÃO DOS MOSQUICIDAS

MOSKRON KILLER FLY BAIT é um produto altamente eficaz elaborado para o combate de moscas 

(Musca domestica).

APRESENTAÇÃO:
2 displays com 24 sachês de 25g 011839

10 displays com 24 sachês de 25g 011840

AÇÃO
FULMINANTE

ALTA
MORTALIDADE

AGE POR CONTATO
E INGESTÃO

EFICAZ CONTRA TODOS OS
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA DAS 

PRAGAS

FÓRMULA
INOVADORA

MOSKRON KILLER FLY BAIT

NOVO

Ingredientes Ativos: Ciantranilipole 0,25% e Imidaclopride 0,25%

Grupo Químico: Mantranilamida ou Diamida Antranílica / Neonicotinóide

Formulação: Isca Granulada

E
M

B
R
E
V
E

ÚNICO MOSQUICIDA COM
DOIS PRINCÍPIOS ATIVOS 

DO MERCADO

MOSQUICIDA FULMINANTE:
SOLUÇÃO EFETIVA EM SEGUNDOS

Modo de Usar:

MOSKRON KILLER FLY BAIT pode ser aplicado de diferentes formas, sendo elas: 

Distribuir de maneira uniforme em áreas internas e externas, utilizando pequenos 

recipientes descar táveis de plástico, papelão ou armadilhas (adesivas, luminosas etc). 

Pode ser utilizado a lanço em áreas externas, onde há a presença de moscas.  

Via pincelamento, por meio da mistura do produto com água até obter uma calda homogênea.
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Ingrediente Ativo: Azametifós 1% 
Grupo Químico: Organofosforado
Formulação: Isca granulada

CONTÉM TRICOZENE

Indicação:  Com atrativo sexual, MOSCAUTE ISCA GRANULADA é indicado para o controle de moscas, responsáveis pela 
contaminação de alimentos e transmissão de doenças em locais com grandes incidências de moscas como cozinhas, 
restaurantes, abatedouros, frigoríficos, etc.

Modo de usar:
Distribuir os grânulos do Mosquicida MOSCAUTE ISCA GRANULADA no porta-isca que acompanha o produto. Colocar 
em local onde há infestação de moscas, aplicando 2 g/m². O conteúdo do envelope (25g) é suficiente para aplicar em 
12,5 m².

ACOMPANHA

PORTA-ISCA

MOSCAUTE

APRESENTAÇÃO:
20 displays com 24 sachês 25 g 215

2 displays com 24 sachês 25 g 10760

CONTÉM 
ATRATIVOS SEXUAIS

AÇÃO
RÁPIDA

CONTÉM AMARGANTE 
PREVINE A INGESTÃO HUMANA

FIQUE LIVRE
DAS MOSCAS!

UM NOCAUTE
PARA AS MOSCAS
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SCORPMAX

Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 0,075%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Microencapsulado

Modo de Usar:
Agite bem antes de usar. O Inseticida SCORPMAX pode ser usado em áreas internas 
e externas. Basta agitar bem o frasco, colocar o bico em posição de liberado para 
uso e pressionar o gatilho a uma distância de 30 cm. Aplique até obter uma cobertura 
uniforme nos locais de esconderijos como: frestas, cantos, rodapés, atrás de pias e 
bancadas e ao redor das portas. No controle de escorpiões e aranhas aplicar também 
em locais escuros e úmidos como pilhas de tijolos, madeiras e entulhos. Realizar a 
aplicação usando a dose de 50 ml por m²

SCORPMAX é um produto multi-inseticida elaborado com uma formulação inovadora à base de Lambda-cialotrina microencapsulada eficaz no 
controle das pragas aos quais é recomendado, especialmente porque o ativo será liberado lentamente, garantindo o efeito residual.

SCORPMAX é recomendado principalmente para o controle de escorpiões, visto que as microcápsulas permanecem discretamente no ambiente, 
fazendo com que a praga seja contaminada sem perceber. O produto é eficaz ainda no controle de formigas, mosquitos, pulgas, aranhas, baratas, 
carrapatos, moscas e percevejos.

O INSETICIDA MICRO-ENCAPSULADO
PARA VOCÊ COMBATER O ESCORPIÃO

ALTA
TECNOLOGIA

FÓRMULA
EXCLUSIVA

AÇÃO
PROLONGADA

PRINCÍPIO ATIVO PROTEGIDO
POR MICROCÁPSULA

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 9980

24 frascos spray 150 ml 9982
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FORMIHOUSE SPRAY

APRESENTAÇÃO:
24 frascos spray 35 ml 208

24 frascos spray 150 ml 10755

12 frascos spray 500 ml 10789

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,03%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:
FORMIHOUSE SPRAY é um produto, elaborado à base de Fipronil, com ação 
residual (tratamento preventivo e curativo) eficaz no controle de: ácaros 
(Tyrophagus putrescentiae), baratas (Blatella germanica e Periplaneta 
americana), carrapatos (Rhipicephalus sanguineus), cupins de madeira 
seca (Cryptotermes brevis),formigas (Tapinoma melanocephalum), 
moscas (Musca domestica)e pulgas (Ctenocephalides felis felis) nas 
construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Modo de usar:
AGITE ANTES DE USAR. Pulverizar o FORMICIDA FORMIHOUSE SPRAY 
através da válvula de spray sobre as pragas ou em locais onde elas vivem, 
transitam e se escondem. Realizar a aplicação através de pulverização na 
dosagem de 50 ml/m². Na aplicação evitar o afogamento dos insetos, pois é 
importante que eles entrem em seu ninho molhados para que contaminem 
os demais insetos e assim ocorra a disseminação de toda a colônia, inclusive 
da rainha. Em caso de grandes infestações, reaplicar após três dias.

IDEAL PARA O CONTROLE DE
FORMIGAS URBANAS

COMBATE ATÉ
7 PRAGAS

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05% 

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Formulação: Gel

Indicação:

FORMICIDA - FORMIHOUSE é um formicida elaborado 

com Fipronil, um eficiente princípio ativo eficaz contra as 

formigas doceiras (Monomorium floricola), formigas faraó 

(Monomorium pharaonis) e formigas fantasma (Tapinoma 

melanocephalum).

Modo de usar:

Aplicar FORMICIDA - FORMIHOUSE, pressionando a haste 

da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto 

(0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo 

a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, 

refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios 

de infestação, colocando-o em locais estratégicos de 

passagens de formigas.

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:

48 seringas com 10 g 201

24 seringas com 10 g 209

FORMIHOUSE GEL

APÓS O CONTATO 
COM O GEL, 

AS FORMIGAS 
OPERÁRIAS O 
TRANSFEREM

PARA O RESTANTE 
DA COLÔNIA
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Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Formulação: Gel

Indicação:

FORMIX GEL é um formicida elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo eficaz contra as formigas doceiras (Monomorium 

floricola), formigas faraó (Monomorium pharaonis) e formigas fantasma (Tapinoma melanocephalum).

 

Modo de usar:

Aplicar FORMIX GEL, pressionando a haste da seringa, colocando vários 

pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, 

próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de 

esgoto e demais locais onde há indícios de infestação, colocando-o em locais 

estratégicos de passagens de formigas.

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:

24 seringas com 10 g 9977

FORMIX

21

BARATAFIM GEL

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05% 

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Formulação: Gel

Nome comum: Fipronil

Indicação:

Baraticida BARATAFIM é um produto elaborado 

com Fipronil, eficaz contra baratas ninfas (Blatella 

Germanica) e adultas (Blatella Germanica e Periplaneta 

americana). É uma isca que, uma vez consumida, 

eliminará de vez a barata. Sua ação é continua nas 

fezes e carcaças dos insetos mortos, garantindo assim 

um controle prolongado sobre reinfestações.

Modo de usar:

Retire a tampa e pressione o êmbolo da seringa, 

aplicando gotas do produto baraticida BARATAFIM na 

dose 0,03g/m².

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:

48 seringas com 10 g 204

24 seringas com 10 g 210

A SOLUÇÃO 
DEFINITIVA 
CONTRA BARATAS

COMBATE EFETIVO
DA COLÔNIA À
PRAGA ALVO

SABOR AGRADÁVEL 
PARA AS BARATAS

EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA

CONTROLE A
COLÔNIA

ALTAMENTE
ATRATIVO

PRODUTO DE FÁCIL
MANUSEIO E APLICAÇÃO
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D´FIM MULTIUSO
AGIMAX AEROSOL

Ingrediente Ativo: D’Aletrina 0,10% p/p;
D’Tetrametrina 0,10% p/p; Cifenotrina 0,13% p/p.
Grupo Químico: Piretróides e Piretrinas
Formulação: Líquido Premido / Aerosol

Indicação:
O produto D’FIM Aerossol Multi Uso, de uso doméstico, é eficaz contra moscas, 

mosquitos, baratas e formigas. Também mata o MOSQUITO DA DENGUE. Desenvolvido 

com base aquosa utilizando a mais moderna tecnologia.

Modo de Usar:
AGITE BEM ANTES DE USAR. Pressionar a válvula para ativar o jato.

Feche o ambiente e pulverize em todas as direções, por 4 a 6 segundos, para uma área 

de 10m². Deixe agir por 20 minutos e ventile o ambiente antes de permitir que pessoas 

e animais circulem no local. Pulverize diretamente sobre os insetos rasteiros para obter 

uma ação mais rápida.

APRESENTAÇÃO:
12 unidades 300 ml 10342

Ingrediente Ativo: Bifentrina 0,06%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Líquido Premido / Aerosol

Indicação: O Mata Cupim Agimax é um inseticida indicado para o combate de 

cupins e brocas em peças de madeira. O tubo flexível possui uma ventosa anti 

fluxo que evita vazamentos durante a aplicação, projetando o produto para dentro 

da madeira.

Modo de usar: Agite bem o frasco antes de usar. Para usar o Mata Cupim e 

broca basta retirar a tampa e colocar a agulha injetora nos pequenos orifícios 

da madeira, pressionando a válvula até saturar o orifício, faça isto em todos os 

orifícios encontrados na madeira. Se necessário, pode aumentar o diâmetro do 

orifício com um prego para que a agulha possa penetrar livremente, podendo 

até o inseticida aparecer em algum outro ponto da madeira. Caso os orifícios 

estejam vedados pelos próprios cupins com substâncias na cor da madeira, 

remova esta vedação antes de aplicar o produto, para evitar entupimento 

ou quebra da agulha. Inspecionar periodicamente em alguns meses para 

assegurar-se da eliminação da colônia.

MANGUEIRA

 COM AGULHA 

APLICADORA

APRESENTAÇÃO:
12 unidades 400 ml 9313

NOVA

EMBALAGEM
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AGIMAX

AGIMAX LÍQUIDO é um inseticida pronto uso indicado para o combate de cupins de madeira seca 

(Cryptotermes brevis) e brocas (Eutinobothrus brasiliensis). 

NÃO DETECTÁVEL
PELOS INSETOS

FÁCIL
APLICAÇÃO

ÓTIMO EFEITO
DE TRANSFERÊNCIA

EFEITO
PROLONGADO

NA MADEIRA
ALTA PENETRAÇÃO

CUPINS DE MADEIRA
SECA E BROCA

MATA

E
M

B
R
E
V
E

Modo de Usar:

Forma de aplicação ou uso (incluindo equipamentos indicados para o procedimento): pode ser aplicado por pincelamento, 

imersão ou pulverização em madeiramentos, assoalhos, parquetes, forros, esquadrias, móveis ou quaisquer outros artefatos 

de madeira.  

APRESENTAÇÃO:
12 Latas de 900ml 11834

4 Latas de 5L 11836

Ingredientes Ativos: Bifentrina 0,01% e Fipronil 0,03%   

Grupo Químico: Piretróide /Fenil Pirazol

Formulação: Líquido

ÚNICO CUPINICIDA DO MERCADO
COM FÓRMULA 2 EM 1 E EFEITO

DE TRANSFERÊNCIA
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APRESENTAÇÃO:
Pastilhas

12 potes de 400 g 702 

06 potes de 400 g 9823

Gel
03 caixas com 8 bisnagas 250 g 701

01 caixa com 8 bisnagas 250 g 703

Pombos em excesso são um problema para a 

saúde pública porque podem transmitir algumas 

doenças como: Alergias, Criptococose, Dermatites, 

Histoplasmose, Ornitose, e Salmonelose.

Indicação:

SPANTA POMBO é recomendado para afastar pombos, 

morcegos e pardais. Produto atóxico, não prejudica as 

aves.

Modo de usar:

Pastilhas: Aproximadamente 42 g por m² (2 pastilhas).

Gel: Aplicar em zigue-zague, onde as aves 

costumam pousar.

COMPOSIÇÃO: 

Pastilhas  Gel

Indicação:

SPANTA MORCEGO é indicado para desalojar morcegos e pombos de 

ambientes internos como forros, galpões, etc...

Modo de usar:

Aplicação Espacial (Termonebulização – FOG): diluir 40 ml do SPANTA 

MORCEGO em 1 litro de óleo mineral e fazer aplicação até a saturação 

do ambiente (4.000m³).

Aplicação de Superfície: diluir 100 ml do SPANTA MORCEGO em 10 

litros de água e aplicar uniformemente em uma área de 200 m².

Composição Química:

Óleo de Canela 25%, emulsificantes, tensoativos e diluentes.

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 250 ml 11136

12 frascos 100 ml 11427

SPANTA POMBO

SPANTA MORCEGO

AFASTE POMBOS
E PARDAIS DE
SUA CASA

DESALOJE 
MORCEGOS
DE SUA CASA

EFEITO
REPELENTE

FÁCIL
APLICAÇÃO

CONTÉM SACHÊS E
PORTA-PASTILHAS
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RATOKILL SOFT BAIT

RATOKILL SOFT BAIT, pronto para uso, é indicado para o 

controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

MAIOR EFICÁCIA 
COM MENOR DOSE

IDEAL PARA LOCAIS COM 
ALTAS INFESTAÇÕES

MAIS RÁPIDO
AGE

IDEAL PARA LOCAIS COM ALTAS INFESTAÇÕES

Cada embalagem de 200g de Ratokill Soft Bait contém 20 iscas de 10g.
Os roedores comem 10% do seu peso/dia. Se considerarmos uma colônia com 12 ratos de 
telhado, cada um pesando em média 200g, isso significa que comerão 20g (2 iscas)/dia.

Para controlar essa colônia com 12 roedores em 3 dias, eles devem consumir 240g.

Modo de Usar:

Deve ser presa em arames (Rato de Telhado) ou usada dentro do porta-isca (Ratazanas e Camundongos). Além de 

protegerem contra tempestades e animais não alvo, essas caixas funcionam como um esconderijo para os roedores.

A distância entre um porta-isca (ou ponto de iscagem) e outro irá depender do grau de infestação, oscilando de 5 (alta 

infestação) a 10 m (média à baixa infestação). Para Camundongos (Mus musculus), usar a quantidade de 10 g por iscagem.

APRESENTAÇÃO:
30 pacotes com 6 sachês de 200g 11653

6 Displays com 5 sachês de 200g 11650

Ingredientes Ativos: Brodifacoum 0,005% p/p

Grupo Químico: Cumarínico

Formulação: Soft Bait

A ISCA MAIS ATRATIVA PARA
CONTROLAR OS ROEDORES
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RATOKILL GS

APRESENTAÇÃO:
12 displays com 40 unidades 25 g 9592

Barricas com 200 unidades 25 g 9596

Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005% 
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Grãos especiais

O poder do girassol no combate aos ratos, ratazanas e camundongos.

Indicação:
RATICIDA RATOKILL GS, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

Modo de Usar:
Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximo às tocas e em outros locais onde os 

roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 

dias. Verificar após uma semana e reaplicar RATICIDA RATOKILL GS nos locais onde as iscas 

foram consumidas.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da fórmula do 

Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido 

exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram 

ou defecaram, podendo ser percebido pela luminescência, se contaminaram alimentos, 

utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco 

de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.

O PODER DO 
GIRASSOL NO 
COMBATE AOS 
RATOS, RATAZANAS 
E CAMUNDONGOS

A ISCA PREFERIDA
DOS ROEDORES

RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da formula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro 
após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de 
cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.

Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005% 
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Grãos especiais

RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS é um potente raticida em dose única, altamente eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos. Elaborado com Brodifacoum, um 

agente anticoagulante que provoca danos aos capilares sanguíneos e hemorragias, levando os roedores à morte. Apresenta cheiro e gosto altamente atrativos para os 

roedores, pois contém grãos selecionados como sementes de girassol.

Indicação:
Raticida RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar: Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores 

morrem no período médio de 3 a 5 dias.

Verificar após uma semana e reaplicar RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS nos locais onde as iscas foram consumidas.

APRESENTAÇÃO:
15 pacotes com 40 unidades 25 g 311

Barricas com 400 unidades 25 g 312

6 Displays com 5 pacotes de 200g 011814 

ALTA
ATRATIVIDADE

EFICAZ
E POTENTE
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RATOKILL PÓRATOKILL ISCA GRANULADA

Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005% 
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Isca granulada

Elaborado com Brodifacoum, é um produto de alta palatabilidade e aceitação para os roedores. Sua ação ocorre de forma lenta e os roedores não 

desconfiam das iscas, consumindo-as até o fim.

Indicação:
Raticida RATOKILL ISCA GRANULADA, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar:
Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão, 

os roedores morrem a partir do 3º dia. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e 

remanejamento nos locais onde as iscas não foram consumidas. Quando todas as iscas de um ponto são consumidas é indício de que a 

quantidade foi insuficiente, necessitando assim, aumentar a quantidade a quantidade de isca no local.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da formula do Ratokill, o produto 
contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta 
fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, 
utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação 

APRESENTAÇÃO:
15 pacotes com 40 unidades 25 g 302

48 displays com 4 unidades 25 g 301

Barricas com 400 unidades 25 g 305

6 Displays com 5 pacotes de 200g 011812 

HIDRO
REPELENTE

Ingrediente Ativo: Cumatetralil 0,037%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Pó de contato

Constituído por um pó fino que se adere aos pelos, patas e cauda dos roedores, que 

têm o hábito de se lamberem continuamente, o que resulta na ingestão do produto. 

Indicado para controle de ratos, ratazanas e camundongos, RATOKILL PÓ é formulado 

com Cumatetralil, e em poucos dias é observado o início do controle das infestações. 

Esta formula de Ratokill é recomendado para locais onde haja grande oferta de alimentos 

para roedores, tais como depósitos de alimentos, supermercados, silos e padarias. Pois, 

devido à variedade e quantidade de alimentos disponíveis para os roedores, as iscas têm 

pouca eficiência pois eles acabam não se interessando por elas.

Indicação: RATOKILL PÓ, pronto para uso, é formulado a base de Cumatetralil, sendo 

eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar: Produto pronto para uso, o pó de contato deve ser aplicado através de 

polvilhamento, auxiliado pelo sistema aplicativo de seu frasco. O roedor entra em contato 

com o RATOKILL PÓ através do pelo e ao tentar se limpar, acabará ingerindo o pó. 

•Para aplicação polvilhar RATOKILL PÓ nos locais de passagem, nas trilhas, buracos, tocas e 

esconderijos dos roedores, aplicando o produto numa área de 10 cm de largura por 1 m de 

comprimento. Recomenda-se manter a aplicação até não encontrar mais sinais de fezes ou 

roedores na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 4 a 6 dias.

APRESENTAÇÃO:
24 talqueiras 100 g 325
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APRESENTAÇÃO:
20 displays com 4 pacotes de de 250g 011843INSETICOM JARDIM FOUR

O PRODUTO MAIS COMPLETO DO MERCADO

3 DIFERENTES 
MODOS DE AÇÃO:

O PRIMEIRO DO MERCADO!

Novo ATTAMIX 400 THREE é um produto pronto uso, elaborado com Fipronil, Alfacipermetrina e Propoxur, eficaz no controle de 
formigas cortadeiras (Atta sexdens rubropilosa), cupins subterrâneos (Nasutitermes sp.), pulgas (Ctenocephalides felis felis), barata 
(periplaneta americana), aranha (Nesticodes sp) e carrapatos (Rhipicephalus sanguineus).

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,01%, Alfacipermetrina 0,02% e Propoxur 0,2%
Grupo Químico: Fenil Pirazol, Piretroide, Metilcarbamato de Fenila
Formulação: Pó

Modo de usar:
Aplicar inseticida pó ATTAMIX 400 THREE diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira 

manual. Carrapatos, Baratas, Aranhas e Pulgas: Usar nos locais onde há infestações, como cantos de 

paredes, frestas de pisos. Cupins subterrâneos: Aplicar nos olheiros e ao redor dos cupinzeiros. Formigas 

Cortadeiras: Aplicar nos olheiros e ao redor dos formigueiros.

ATTAMIX 400 THREE

EFEITO CHOQUE AÇÃO
PROLONGADA

EFICAZ DESDE O
PRIMEIRO CONTATO!

E
M

B
R
E
V
E
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FORMIDRIN

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,024% 

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Formulação: Pó Seco

Indicação:

FORMIDRIN 400 é um produto pronto uso, elaborado com Fipronil, eficaz no controle de 

carrapatos (Rhipicephalus sanguineus), cupins subterrâneos (Nasutitermes sp.), formigas 

cortadeiras (Atta sexdens rubropilosa) e pulgas (Ctenocephalides felis felis).

Modo de Usar:

Aplicar inseticida pó FORMIDRIN 400 diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma 

polvilhadeira manual.

Carrapatos e Pulgas: Usar nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas 

de pisos e locais onde ficam os animais domésticos, utilizando 30 g/m².

Cupins subterrâneos: Aplicar nos olheiros e ao redor dos cupinzeiros, utilizando 30 g/m².

Formigas Cortadeiras: Aplicar nos olheiros e ao redor dos formigueiros, utilizando 30 g/m².

APRESENTAÇÃO:
Pó Rosa

20 caixas de 500g 449

20 caixas de 1kg 448

Pó Branco
20 caixas de 1 kg 450

CONTÉM
4 PACOTES

DE 250g CADA

1º FORMICIDA PÓ
À BASE DE FIPRONIL 
DO MERCADO

FORMIGAS E CUPINS
COMBATE

NAS ÁREAS URBANAS

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,01% 
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Isca granulada

Indicação:
A Isca Granulada para Jardinagem Amadora FORMIFIRE é um 

produto elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo que 

elimina as formigas cortadeiras em jardins amadores.

Modo de Usar:
Aplicar 10 g/m² de área do formigueiro. A isca deve ser aplicada 

ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior 

movimentação das formigas. Isto faz com que as formigas carreguem 

as iscas para dentro do seu habitat.

Ingrediente Ativo: Sulfluramida 0,003% e Fipronil 0,010%
Grupo Químico: Sulfonamida Fluoroalifatica / Fenil Pirazol
Formulação: Isca granulada

Indicação:
A isca granulada GRÃO FORTE é um produto elaborado com 

Sulfluramida e Fipronil, eficientes princípios ativos que eliminam as 

formigas cortadeiras em jardins amadores.

Modo de Usar:
Aplicar 10g por m² de área do formigueiro. A Isca deve ser aplicada 

ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior 

movimentação das formigas. Isto faz com que as formigas carreguem 

as iscas para dentro do seu habitat.

APRESENTAÇÃO:
40 pacotes com 10 unidades 50 g 111

APRESENTAÇÃO:
40 pacotes com 10 unidades 50 g 110

GRÃO FORTE FORMIFIRE

ALTA
SINERGIA

CONTROLE MAIS EFETIVO
DE FORMIGAS CORTADEIRAS
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APRESENTAÇÃO:
02 displays com 20 sachês 25 g 9353

Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Pó Molhável

Indicação:
Inseticida pó INSETICOM JARDIM é um produto para uso em dose única, elaborado 

com Lambda-Cialotrina, e apresentado na forma de sachê hidrossolúvel. É eficaz no 

controle de Pulgões (Brevicoryne sp.), Cochonilhas (Orthezia praelonga), Lagartas 

(Brassollis sp.) e Formigas (Atta spp.), em jardins amadores.

Modo de usar:
Apresentado em forma de sachê hidrossolúvel para uso em dose única, contém 5g 

do produto, quantidade exata para a diluição em 1 litro de água.

Abra a embalagem coletiva e retire o sachê hidrossolúvel de 5 g do inseticida pó 

INSETICOM JARDIM.

Coloque o sachê hidrossolúvel fechado em 1 litro de água e agite bem a solução até 

obter uma mistura homogênea. Não abra o sachê hidrossolúvel, pois ele se dissolve 

completamente em água.

Aplique a calda preparada diretamente nas pragas indicadas, nos locais onde elas 

vivem, se alojam e transitam, através de pulverizador manual na dose de 50 ml/m².

Ingrediente Ativo: Tiametoxam 10%
Grupo Químico: Neonicotinoide
Formulação: Pó Molhável

Indicação:
INSETICOM JARDIM NEO-SIS é um produto em grânulos solúveis em água, elaborado 

com TIAMETOXAM eficaz no controle de Pulgões (Brevicoryne sp), Cochonilhas 

(Orthezia praelonga), Lagartas (Brassolis sp), Moscas (Musca doméstica) e 

Mosquitos (Aedes aegypti).

Modo de Usar:
INSETICOM JARDIM NEO-SIS, apresentado em forma de sachê hidrossolúvel. 

Abra a embalagem coletiva e retire o sachê hidrossolúvel do INSETICOM JARDIM 

NEO-SIS.

Coloque o sachê hidrossolúvel fechado (5g) em 1 litro de água e agite bem, até a 

dissolução total da embalagem, de modo a obter uma mistura homogênea.

Aplique a calda preparada diretamente nas pragas indicadas, nos locais onde elas 

vivem, se alojam e transitam, através de pulverizador manual na dose de 50 ml/m². 

USAR IMEDIATAMENTE APÓS A SUA PREPARAÇÃO.

EFEITO CHOQUE

AÇÃO
PROLONGADA

IDEAL PARA CONTROLE 
DE INSETOS SUGADORES E 

MASTIGADORES

INSETICOM JARDIM NEO-SIS INSETICOM JARDIM

AÇÃO SISTÊMICA:
PROTEGE O SOLO, CAULE E 

FOLHAS

ALTAMENTE
SEGUROS 

SACHÊS
HIDROSSOLÚVEIS

A DUPLA PERFEITA PARA
ACABAR COM AS PRAGAS

DO SEU JARDIM

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 20 envelopes de 25g 9353

SUA CASA E SEU
JARDIM MAIS 
BONITOS

EM
BREVE

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 20 envelopes de 25g 011846
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Modo de Usar:

Diluir 10 ml  do INSETICOM JARDIM FOUR em 1 litro de água e pulverizar nas plantas e pragas. A calda é o suficiente 

para tratamento de uma área de 50 m². DOSE ÚNICA: USAR IMEDIATAMENTE APÓS A PREPARAÇÃO.

APRESENTAÇÃO:
20 displays com 5 flaconetes de 10 ml 11692

Ingredientes Ativos: Difenoconazole 1,67%, Esbiotrina 1,00%, 
Azadiractina 0,12% e Butóxido de Piperonila (sinergista) 3,00%

Grupo Químico: Triazol, Piretróide e Tetranortriterpenóide

Formulação: Líquido

INSETICOM JARDIM FOUR

O PRODUTO MAIS COMPLETO DO MERCADO

INSETICOM JARDIM FOUR é um inseticida e fungicida, 

elaborado com Difenoconazole, Esbiotrina, Azadiractina 

e Butóxido de Piperonila , eficaz para a proteção das 

plantas do seu jardim contra a manifestação de Pulgão 

(Aphis gossypii), Cochonilha (Orthezia praelonga), Lagar ta 

(Brassolis sp), Formiga (Atta sexdens), Mancha negra 

(Diplocarpon rosae)e Oídio (Sphaerotheca pannosa).

PREVENTIVO E CORRETIVO
CONTRA FUNGOS E INSETOS

BRILHA FOLHA
DEIXA AS FOLHAS MAIS FORTES E BONITAS

CONTROLE
DE FUNGOS

CONTROLE
DE PRAGAS

PROPORCIONA 
BRILHO E 
PROTEÇÃO
PARA FOLHAGENS

AÇÃO 4 x 1
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NEENMAX SPRAY FUNGIDOR SPRAY

Ingrediente Ativo: Azadiractina 0,012%

Grupo Químico: Tetranortriterpenóide

Formulação: Líquido 

Indicação:

O inseticida NEENMAX JARDIM é um produto pronto para uso, desenvolvido 

para controle de pulgões (Aphis gossypii) e cochonilhas (Orthezia praelonga). 

Utilizado em plantas de jardinagem amadora.

Modo de Usar:

Utilizar o NEENMAX JARDIM pulverizando as plantas de maneira uniforme, 

mantendo o jato a uma distância de 50cm da planta infestada. Evitar a aplicação 

direta sobre as flores, pois as 

pétalas possuem sensibilidade 

ao produto. Aplicar o produto 

após a rega, de preferência pela 

manhã ou no final do dia (produto 

fotossensível).

Quando houver grandes 

infestações, pulverizar o produto 

semanalmente até a completa 

eliminação dos insetos e pragas. 

No caso de prevenção, pulverizar 

uma vez ao mês.

Por ser um produto natural, 

em alguns casos a ação do 

NeenMax Jardim pode ser mais 

lenta. Condições de umidade, 

temperatura e luminosidade do 

local onde é aplicado podem 

retardar os efeitos do produto, que 

é altamente eficaz no combate às 

pragas do jardim.

Ingrediente Ativo: Difenoconazole 0,0167%

Grupo Químico: Triazol

Formulação: Líquido

Indicação:

FUNGIDOR SPRAY é um produto elaborado com Difenoconazole, eficaz no controle de 

Mancha Negra (Diplocarpon rosae) e Oídio (Sphaerotheca pannosana) para jardinagem 

amadora.

Modo de Usar:

Borrifar o FUNGIDOR SPRAY através da válvula 

de spray sobre manifestação dos fungos Mancha 

Negra (Diplocarpon rosae) e Oídio (Sphaerotheca 

pannosana), até chegar ao escorrimento da calda 

sobre as folhas.

•Para Mancha Negra: Aplicar 500 ml em 200 m².

•Para Oídio: Aplicar 500 ml em 100 m².

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 9404

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 10112

24 frascos spray 150 ml 10110

SEU JARDIM LIVRE
DOS PULGÕES

A SOLUÇÃO CERTA
PARA O SEU JARDIM

NÃO AGRIDE
A PLANTA

43

PRONTO USO

POSSUI AÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA

NEENMAX JARDIM

MANTENHA SEU JARDIM 
SEMPRE BONITO

PREVINE E REPELE PULGÕES, 
COCHONILHAS E LAGARTAS

Ingrediente Ativo: Azadiractina 1%

Grupo Químico: Tetranortriterpenóide

Formulação: Líquido 

Indicação:

INSETICIDA NEENMAX JARDIM é um produto elaborado com óleo de Neem, que contém 

Azadiractina, eficaz no controle de Pulgões (Aphis gossypii), lagarta (Brassolis sp), e 

cochonilhas (Orthezia praelonga) em jardins.

Modo de Usar:

Diluir 10 ml de INSETICIDA NEENMAX em 1 litro de água. Em seguida colocar a 

solução em um pulverizador, aplicando diretamente onde as pragas estão alojadas 

nas plantas. A calda é o suficiente para tratamento de uma área de 30 m².

APRESENTAÇÃO:
6 displays com 20 flaconetes de 10 ml 10545

12 displays com 20 flaconetes de 10 ml 10428
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Herbicida seletivo, sistêmico, de ação pós emergente.
Não prejudica o gramado e demais plantas ornamentais.

Indicação:
Herbicida KARPIR é um produto eficaz no controle de plantas daninhas como a tiririca (Cyperus rotundus), picão preto 
(Bidens pilosa) e picão branco (Galinsoga parviflora) em gramados, sem prejudicar as demais plantas ornamentais do 
jardim.

Modo de Usar:
Agite antes de usar. Diluir 1,5 ml para 1 litro de água. Pulverizar diretamente sobre as plantas daninhas, utilizando um 
pulverizador manual ou regador para efetuar a aplicação.
Cada litro da calda é suficiente para aplicação em uma área de até 30 m².

Ingrediente Ativo: Imazapir 5%
Grupo Químico: Imidazolinona
Formulação: Suspensão Concentrada

KARPIR

SEU JARDIM
LIVRE DAS
ERVAS DANINHAS

EFEITO
SELETIVO

NÃO PREJUDICA
O GRAMADO

IDEAL PARA
JARDINAGEM AMADORA

APRESENTAÇÃO:
20 displays com 10 flaconetes de 1,5 ml 10078

20 displays com 20 flaconetes de 1,5 ml 10080
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APRESENTAÇÃO:
2 displays com 20 envelopes de 5 sachês de 3ml 011849

1 display com 12 envelopes de 20 sachês de 3ml 011851

Ingrediente Ativo: Glifosato
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Líquido

GLIFOMATO POWER

E
M

B
R
E
V
E

O Glifomato Power é um herbicida eficaz contra tiririca (Cyperus rotundus), picão-preto (Bidens pilosa) e gramas 
(Brachiaria plantaginea) e trevo (Oxalis latifólia).

Modo de Usar:
Diluir 3ml do GLIFOMATO POWER em 01 litro de água. Misturar bem a solução e aplicar uniformemente usando um 
pulverizador de forma que molhe bem as plantas a serem controladas.

ALTAMENTE
EFICAZ

FÓRMULA
EXCLUSIVA

FÁCIL
MANIPULAÇÃO

MAIS
POTENTE

ALTO
RENDIMENTO

O HERBICIDA MAIS PODEROSO
NO COMBATE A PLANTAS 

DANINHAS!
MAIS SEGURANÇA
E PROTEÇÃO PARA
O SEU JARDIM
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GLIFOMATO

APRESENTAÇÃO:
24 frascos 100 ml 10023

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 10020

Indicação:
O GLIFOMATO 1%,  é um herbicida eficaz 
contra plantas daninhas como o picão-preto 
(Bidens pilosa) e tiririca (Cyperus rotundus) 
encontrados em jardins amadores.

Modo de Usar:
Aplicar 1 litro de GLIFOMATO 1%  (pronto uso)  
usando um pulverizador ou regador em uma 
área de 30 m². Aplicar uniformemente sobre as 
plantas daninhas, molhando-as bem.

Indicação:
O GLIFOMATO 10%  é um herbicida não 
seletivo, eficaz contra plantas daninhas 
como a tiririca (Cyperus rotundus), picão-
preto (Bidens pilosa), capim favorito 
(Rhynchelytrum repens), grama batatais 
(Papalum notatum) e rabo de raposa (Setaria 
geniculata) encontradas em jardins amadores. 

Modo de Usar:
Diluir 100 ml de GLIFOMATO 10% em 1 litro 
de água. Aplicar a calda preparada  (1 litro)  
usando um pulverizador ou regador em uma 
área de 30 m². Aplicar uniformemente sobre 
as plantas daninhas molhando-as bem. 
UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS
A SUA PREPARAÇÃO.

Ingrediente Ativo: Glifosato 10%
Grupo Químico: Glicina Substituida
Formulação: Solução Aquosa

Ingrediente Ativo: Glifosato 1%
Grupo Químico: Glicina Substituida
Formulação: Solução Aquosa

APRESENTAÇÃO:
24 fracos 20 ml 424

Indicação:
Herbicida GLIFOMATO 48% é um produto, elaborado com Glifosato, eficaz no controle 
de plantas daninhas como a tiririca (Cyperus rotundus), picão preto (Bidens pilosa) e 
gramas (Brachiaria plantaginea) encontradas em jardins amadores.
 
Modo de usar:
Agite antes de usar. Diluir 20 ml do HERBICIDA GLIFOMATO para 01 litro de água. 
Misturar bem a solução e aplicar uniformemente usando um pulverizador ou regador 
de forma que molhe bem as plantas a serem controladas. A calda é suficiente para uma 
área de até 30m².
 
Recomendações:
Não utilizar águas barrentas pois diminuirá a eficácia do produto. Não aplicar sobre 
plantas desejáveis, pois o produto não é seletivo e poderá eliminar estas também. Se 
houver aplicação acidental sobre plantas desejáveis, lave-as imediatamente com água 
em abundância. Para descarte da embalagem vazia recomenda-se colocar a mesma 
numa sacola plástica, lacrar e disponibilizar para a coleta de lixo municipal, salvo se 
houverem outras orientações, de acordo com 
as legislações vigentes. Durante o preparo 
da calda e aplicação usar calça e camisa de 
manga longa, luvas impermeáveis, máscara 
e óculos de proteção. Tome banho e troque 
de roupa após a aplicação do produto. Não 
misture a roupa com outras de uso diário, 
lavando-as separadamente.

Ingrediente Ativo: Glifosato 48%
Grupo Químico: Glicina Substituida
Formulação: Solução Aquosa

MATA MATO

SEU JARDIM LINDO E BEM CUIDADO BIOINSET 25 GARDEN

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 562

24 frascos spray 150 ml 9406

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,03%
Grupo Químico: Fenil Pirazol 
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:
Produto com ação residual (tratamento preventivo e curativo) eficaz no controle de: ácaros (Tyrophagus 
putrescentiae), baratas (Blatella germanica e Periplaneta americana), carrapatos (Rhipicephalus 
sanguineus), cupins de madeira seca (Cryptotermes brevis), formigas (Tapinoma melanocephalum), 
moscas (Musca domestica) e pulgas (Ctenocephalides felis felis) nas construções de imóveis 
residenciais, comerciais e industriais.

Modo de Usar:
Pulverizar o inseticida BIOINSET 25 GARDEN através da válvula de spray sobre as pragas ou em locais 
onde elas vivem, transitam e se escondem. Realizar a aplicação através de pulverização na dosagem de  
50 ml/m². Na aplicação evitar o afogamento dos insetos, pois é importante que eles entrem em seu 
ninho molhados para que contaminem os demais insetos e assim ocorra a disseminação de toda a 
colônia, inclusive da rainha. Em caso de grandes infestações, reaplicar após três dias.
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contato@insetimax.com.br
R. Adelaide Zangrande, 141 - A

Distrito Industrial • Jardinópolis - SP
www. inset imax.com.br


