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ÚNICO INSETICIDA E LARVICIDA DO MERCADO
Ingredientes Ativos: Propoxur 3%, Piriproxifem 1%
e Lambda-Cialotrina 2,5%

NEWTRINE

Grupo Químico:
Metilcarbamato de Fenila, Éter Piridiloxipropílico e Piretroide
Formulação: Suspensão de Encapsulado
Qtde.

SUA CASA
MAIS PROTEGIDA E
LIVRE DAS PRAGAS!

EFICAZ

CONTRA

20

PRAGAS

CONTÉM
DOSADOR

TRIPLA AÇÃO

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 24 unidades 30 ml 10306

Praga Controlada

Nome científico

Diluição

Área tratada (m²)

(Para 1L de água)

com rendimento para 1L da calda

Rendimento (Litros)
de Calda Pronta

1

Escorpião

Tityus serrulatus

6 ml

20 m²

5L

2

Escorpião

Tityus bahiensis

6 ml

20 m²

5L

3

Larva de Mosquito Aedes aegypti

6 ml

20 m²

5L

4

Larva de Mosquito Culex quinquefasciatus

6 ml

20 m²

5L

5

Mosquito

Aedes aegypti

6 ml

20 m²

5L

6

Mosquito

Culex quinquefasciatus

6 ml

20 m²

5L

7

Mosca

Musca domestica

6 ml

20 m²

5L

8

Barata

Blatella germanica

6 ml

20 m²

5L

9

Barata

Periplaneta americana

6 ml

20m²

5L

10

Aranha

Nesticoides rufipes

6 ml

20 m²

5L

11

Percevejo

Cimex lectularius

6 ml

20 m²

5L

12

Pulga

Ctenocephalides felis

6 ml

20 m²

5L

13

Carrapato

Rhipicephalus sanguineus

12 ml

20 m²

2,5 L

14

Traça de Livro

Lepisma saccharina

6 ml

20 m²

5L

15

Traça de Tecido

Tinea pellionella

6 ml

20 m²

5L

16

Acaro
Ácaro

Tyrophagus putrescentiae

6 ml

20 m²

5L

17

Cupim de Madeira

Cryptotermes brevis

6 ml

20 m²

5L

18

Broca de Madeira

Anobiidae

6 ml

20 m²

5L

19

Formiga

Monomorium floricola

6 ml

20 m²

5L

20

Formiga

Tapinoma melanocephalum

6 ml

20 m²

5L

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.

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

Ingredientes Ativos: Fipronil 0,1% e Piriproxifem 0,1%

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 11423
24 frascos spray 150 ml 11439

Grupo Químico: Fenil Pirazol e Éter Piridiloxipropílico
Formulação: Suspensão de Encapsulado

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 portas 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,
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

ralos externos etc).

CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS

ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em

atraídas e contaminadas por contato e ingestão e ao retornarem

pontos aonde as moscas pousam – paredes e objetos

para seu esconderijo, eliminarão a colônia por completo.

cilíndricos. Para larvas: aplicar nos pontos foco onde as

Elaborado à base de Fipronil e Piriproxifem, o NEWTRINE LOCAL
ACTION é um produto eficaz no controle de: baratas (Blatella

RÁPIDA

APLICAÇÃO

germanica e Periplaneta americana), formigas (Monomorium
florícola), moscas e suas larvas (Musca doméstica).

PRONTO USO
MAIS PRÁTICO
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• Para moscas (Musca domestica): O produto deve

larvas se encontram, tais como lâmina d’água, pneus,
garrafas e recipientes com acúmulo de água parada,
efluentes de esgoto e lixo.

NÃO É PRECISO SAIR DO
LOCAL APÓS APLICAR

ÚNICO PRODUTO

3 EM 1
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NEWTRINE HOME GARDEN

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

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

Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides
Formulação: Líquido

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.

AÇÃO
PROLONGADA
NEWTRINE HOME GARDEN é um inseticida

ACABE DE MANEIRA EFICAZ
COM AS PRAGAS DE SUA CASA
E DO SEU JARDIM!

FÓRMULA
EXCLUSIVA

líquido eficaz contra Baratas (Blatella germanica
e

Periplaneta Americana), Moscas

domestica),

Mosquitos

(Aedes

(Musca
aegypti),

Formigas (Monomorium floricola), Pulgões
(Brevicoryne sp),

SEM CHEIRO

Lagartas (Brassolis sp) e

Cochonilhas (Orthezia praelonga).

NÃO MANCHA

AÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRA PRAGAS
URBANAS E DE JARDIM EM UM ÚNICO INSETICIDA
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A EVOLUÇÃO DOS MOSQUICIDAS
APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 11683
24 frascos spray 150 ml 11683

MOSKRON KILLER
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 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).

MOSKRON KILLER de 14 a 16 borrifadas por m², que

PRODUTO ALTAMENTE

ATRATIVO

CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS

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
FÁCIL DE APLICAR
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NOVOA EVOLUÇÃO DOS MOSQUICIDAS
MOSKRON KILLER FLY BAIT
MOSKRON KILLER

APRESENTAÇÃO:
2 displays com 24 sachês de 25g 011839
10 displays com 24 sachês de 25g 011840
Ingredientes Ativos: Ciantranilipole 0,25% e Imidaclopride 0,25%
Grupo Químico: Mantranilamida ou Diamida Antranílica / Neonicotinóide
Formulação: Isca Granulada
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 descartáveis 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.

MOSQUICIDA FULMINANTE:
SOLUÇÃO EFETIVA EM SEGUNDOS

ÚNICO MOSQUICIDA COM
DOIS PRINCÍPIOS ATIVOS
DO MERCADO

MOSKRON KILLER FLY BAIT é um produto altamente eficaz elaborado para o combate de moscas
(Musca domestica).

EFICAZ CONTRA TODOS OS
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA DAS
PRAGAS

ALTA

MORTALIDADE
AÇÃO
FULMINANTE
12

AGE POR CONTATO
E INGESTÃO

FÓRMULA
INOVADORA
13

APRESENTAÇÃO:

MOSCAUTE

20 displays com 24 sachês 25 g 215
2 displays com 24 sachês 25 g 10760

Ingrediente Ativo: Azametifós 1%
Grupo Químico: Organofosforado
Formulação: Isca granulada
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.

UM NOCAUTE
PARA AS MOSCAS

FIQUE LIVRE
DAS MOSCAS!
ACOMPANHA

PORTA-ISCA

CONTÉM
ATRATIVOS SEXUAIS

CONTÉM AMARGANTE
PREVINE A INGESTÃO HUMANA

AÇÃO
RÁPIDA
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.
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APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 9980
24 frascos spray 150 ml 9982

SCORPMAX

O INSETICIDA MICRO-ENCAPSULADO
PARA VOCÊ COMBATER O ESCORPIÃO
Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 0,075%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Microencapsulado

ALTA
TECNOLOGIA

POR MICROCÁPSULA

AÇÃO
PROLONGADA

FÓRMULA
EXCLUSIVA

PRINCÍPIO ATIVO PROTEGIDO

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.

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 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.
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FORMIHOUSE SPRAY
FORMIHOUSE GEL

APÓS O CONTATO
COM O GEL,
AS FORMIGAS
OPERÁRIAS O
TRANSFEREM
PARA O RESTANTE
DA COLÔNIA

COMBATE ATÉ

7 PRAGAS
IDEAL PARA O CONTROLE DE

FORMIGAS URBANAS

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.

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:
24 frascos spray 35 ml 208
24 frascos spray 150 ml 10755
12 frascos spray 500 ml 10789
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APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas com 10 g 201
24 seringas com 10 g 209

19

FORMIX
BARATAFIM GEL

COMBATE EFETIVO
DA COLÔNIA À
PRAGA ALVO

A SOLUÇÃO
DEFINITIVA
CONTRA BARATAS

EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA
CONTROLE A
COLÔNIA

SABOR AGRADÁVEL
PARA AS BARATAS

ALTAMENTE
ATRATIVO
PRODUTO DE FÁCIL

MANUSEIO E APLICAÇÃO
Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Formulação: Gel

Formulação: Gel

Nome comum: Fipronil

Indicação:

Indicação:

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

Baraticida BARATAFIM é um produto elaborado

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

com Fipronil, eficaz contra baratas ninfas (Blatella
Germanica) e adultas (Blatella Germanica e Periplaneta
americana). É uma isca que, uma vez consumida,

Modo de usar:

eliminará de vez a barata. Sua ação é continua nas

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

fezes e carcaças dos insetos mortos, garantindo assim

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

um controle prolongado sobre reinfestações.

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

Modo de usar:

estratégicos de passagens de formigas.

Retire a tampa e pressione o êmbolo da seringa,
aplicando gotas do produto baraticida BARATAFIM na
dose 0,03g/m².

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
24 seringas com 10 g 9977
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APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas com 10 g 204
24 seringas com 10 g 210

20

21

21

D´FIM MULTIUSO
AGIMAX AEROSOL

EIRA
MANGU HA
UL
COM AG RA
DO
APLICA
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
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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.

NOVA
EM
EMBALAG

APRESENTAÇÃO:
12 unidades 400 ml 9313
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Ingredientes Ativos: Bifentrina 0,01% e Fipronil 0,03%
Grupo Químico: Piretróide /Fenil Pirazol

AGIMAX

APRESENTAÇÃO:
12 Latas de 900ml 11834
4 Latas de 5L 11836

Formulação: Líquido

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.

ÚNICO CUPINICIDA DO MERCADO
COM FÓRMULA 2 EM 1 E EFEITO
DE TRANSFERÊNCIA

EFEITO

PROLONGADO
NÃO DETECTÁVEL
PELOS INSETOS

AGIMAX LÍQUIDO é um inseticida pronto uso indicado para o combate de cupins de madeira seca
(Cryptotermes brevis) e brocas (Eutinobothrus brasiliensis).

MATA

CUPINS DE MADEIRA
SECA E BROCA

ALTA PENETRAÇÃO

NA MADEIRA
ÓTIMO EFEITO
DE TRANSFERÊNCIA
24

FÁCIL

APLICAÇÃO
25

SPANTA POMBO
SPANTA MORCEGO
AFASTE POMBOS
E PARDAIS DE
SUA CASA

EFEITO
REPELENTE
CONTÉM SACHÊS E
PORTA-PASTILHAS

DESALOJE
MORCEGOS
DE SUA CASA

FÁCIL
APLICAÇÃO

Pombos em excesso são um problema para a
saúde pública porque podem transmitir algumas
doenças como: Alergias, Criptococose, Dermatites,
Indicação:

Histoplasmose, Ornitose, e Salmonelose.

SPANTA MORCEGO é indicado para desalojar morcegos e pombos de
ambientes internos como forros, galpões, etc...

Indicação:
SPANTA POMBO é recomendado para afastar pombos,
morcegos e pardais. Produto atóxico, não prejudica as

Modo de usar:

aves.

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).

Modo de usar:
Pastilhas: Aproximadamente 42 g por m² (2 pastilhas).
Gel: Aplicar em zigue-zague, onde as aves

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

costumam pousar.

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

COMPOSIÇÃO:

Composição Química:

Pastilhas		

Gel

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

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
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APRESENTAÇÃO:
12 frascos 250 ml 11136
12 frascos 100 ml 11427
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IDEAL PARA LOCAIS COM ALTAS INFESTAÇÕES

RATOKILL SOFT BAIT

APRESENTAÇÃO:
30 pacotes com 6 sachês de 200g 11653
6 Displays com 5 sachês de 200g 11650

A ISCA MAIS ATRATIVA PARA
CONTROLAR OS ROEDORES
Ingredientes Ativos: Brodifacoum 0,005% p/p
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Soft Bait
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.

AGE

MAIS RÁPIDO

IDEAL PARA LOCAIS COM
ALTAS INFESTAÇÕES

MAIOR EFICÁCIA
COM MENOR DOSE

RATOKILL SOFT BAIT, pronto para uso, é indicado para o
controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

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.
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RATOKILL GS

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

RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS

ALTA

ATRATIVIDADE
A ISCA PREFERIDA
DOS ROEDORES

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

EFICAZ

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

E POTENTE

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.

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.

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.

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.

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.

APRESENTAÇÃO:
12 displays com 40 unidades 25 g 9592
Barricas com 200 unidades 25 g 9596
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APRESENTAÇÃO:
15 pacotes com 40 unidades 25 g 311
Barricas com 400 unidades 25 g 312
6 Displays com 5 pacotes de 200g 011814
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RATOKILL ISCA GRANULADA

RATOKILL PÓ

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

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

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:
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
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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.

HIDRO

REPELENTE

APRESENTAÇÃO:
24 talqueiras 100 g 325
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O PRODUTO MAIS COMPLETO DO MERCADO

ATTAMIX 400 THREE

INSETICOM JARDIM FOUR

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

APRESENTAÇÃO:
20 displays com 4 pacotes de de 250g 011843

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.

3 DIFERENTES
MODOS DE AÇÃO:
O PRIMEIRO DO MERCADO!

EFICAZ DESDE O
PRIMEIRO CONTATO!

EFEITO CHOQUE

AÇÃO

PROLONGADA

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).
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FORMIDRIN

GRÃO FORTE

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

1º FORMICIDA PÓ
À BASE DE FIPRONIL
DO MERCADO

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.

COMBATE

FORMIGAS E CUPINS

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.

NAS ÁREAS URBANAS
CONTÉM
4 PACOTES
DE 250g CADA

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,024%
Grupo Químico: Fenil Pirazol

ALTA

SINERGIA

Formulação: Pó Seco

FORMIFIRE

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.

CONTROLE MAIS EFETIVO
DE FORMIGAS CORTADEIRAS

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
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APRESENTAÇÃO:
40 pacotes com 10 unidades 50 g 110
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APRESENTAÇÃO:
40 pacotes com 10 unidades 50 g 111
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APRESENTAÇÃO:
02 displays com 20 sachês 25 g 9353

A DUPLA PERFEITA PARA
ACABAR COM AS PRAGAS
DO SEU JARDIM
ALTAMENTE
SEGUROS
IDEAL PARA CONTROLE

EFEITO CHOQUE

AÇÃO SISTÊMICA:

AÇÃO

DE INSETOS SUGADORES E
MASTIGADORES

SUA CASA E SEU
JARDIM MAIS
BONITOS

PROTEGE O SOLO, CAULE E
FOLHAS

PROLONGADA

EM
BREVE

INSETICOM JARDIM NEO-SIS
Ingrediente Ativo: Tiametoxam 10%
Grupo Químico: Neonicotinoide
Formulação: Pó Molhável

Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
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).

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:
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.

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.

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 20 envelopes de 25g 011846
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INSETICOM JARDIM

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 20 envelopes de 25g 9353

SACHÊS

IS
HIDROSSOLÚVE
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O PRODUTO MAIS COMPLETO DO MERCADO

INSETICOM JARDIM FOUR

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

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

PROPORCIONA
BRILHO E
PROTEÇÃO
PARA FOLHAGENS

AÇÃO 4 x1

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

PREVENTIVO E CORRETIVO
CONTRA FUNGOS E INSETOS

BRILHA FOLHA

INSETICOM JARDIM FOUR é um inseticida e fungicida,

DEIXA AS FOLHAS MAIS FORTES E BONITAS

elaborado com Difenoconazole, Esbiotrina, Azadiractina
e Butóxido de Piperonila , eficaz para a proteção das
plantas do seu jardim contra a manifestação de Pulgão

CONTROLE
DE

FUNGOS

CONTROLE
DE

PRAGAS

(Aphis gossypii), Cochonilha (Orthezia praelonga), Lagarta
(Brassolis sp), Formiga (Atta sexdens), Mancha negra
(Diplocarpon rosae)e Oídio (Sphaerotheca pannosa).
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NEENMAX JARDIM

NEENMAX SPRAY

FUNGIDOR SPRAY

SEU JARDIM LIVRE
DOS PULGÕES

A SOLUÇÃO CERTA
PARA O SEU JARDIM

NÃO AGRIDE
A PLANTA

PRONTO USO

Ingrediente Ativo: Azadiractina 0,012%
Grupo Químico: Tetranortriterpenóide
Formulação: Líquido

POSSUI AÇÃO

PREVENTIVA E CORRETIVA

Indicação:

MANTENHA SEU JARDIM
SEMPRE BONITO
PREVINE E REPELE PULGÕES,
COCHONILHAS E LAGARTAS

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

Ingrediente Ativo: Difenoconazole 0,0167%

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

Grupo Químico: Triazol

Utilizado em plantas de jardinagem amadora.

Formulação: Líquido

Modo de Usar:

Indicação:

Utilizar o NEENMAX JARDIM pulverizando as plantas de maneira uniforme,

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

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

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

direta sobre as flores, pois as

amadora.

pétalas possuem sensibilidade
ao produto. Aplicar o produto
após a rega, de preferência pela

Modo de Usar:

Ingrediente Ativo: Azadiractina 1%

manhã ou no final do dia (produto

Borrifar o FUNGIDOR SPRAY através da válvula

Grupo Químico: Tetranortriterpenóide

fotossensível).

de spray sobre manifestação dos fungos Mancha

Formulação: Líquido

Quando

grandes

Negra (Diplocarpon rosae) e Oídio (Sphaerotheca

infestações, pulverizar o produto

pannosana), até chegar ao escorrimento da calda

Indicação:

semanalmente até a completa

sobre as folhas.

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

eliminação dos insetos e pragas.

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

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

No caso de prevenção, pulverizar

•Para Oídio: Aplicar 500 ml em 100 m².

cochonilhas (Orthezia praelonga) em jardins.

uma vez ao mês.

houver

Por ser um produto natural,
Modo de Usar:

em alguns casos a ação do

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

NeenMax Jardim pode ser mais

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

lenta. Condições de umidade,

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

temperatura e luminosidade do
local onde é aplicado podem
retardar os efeitos do produto, que
é altamente eficaz no combate às
pragas do jardim.

APRESENTAÇÃO:
6 displays com 20 flaconetes de 10 ml 10545
12 displays com 20 flaconetes de 10 ml 10428
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APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 9404
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APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 10112
24 frascos spray 150 ml 10110
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APRESENTAÇÃO:
20 displays com 10 flaconetes de 1,5 ml 10078
20 displays com 20 flaconetes de 1,5 ml 10080

KARPIR

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

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.

SEU JARDIM
LIVRE DAS
ERVAS DANINHAS

EFEITO
SELETIVO

NÃO PREJUDICA
O GRAMADO

IDEAL PARA
JARDINAGEM AMADORA

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.
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GLIFOMATO POWER

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

APRESENTAÇÃO:
2 displays com 20 envelopes de 5 sachês de 3ml 011849
1 display com 12 envelopes de 20 sachês de 3ml 011851

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.

O HERBICIDA MAIS PODEROSO
NO COMBATE A PLANTAS
DANINHAS!
MAIS SEGURANÇA
E PROTEÇÃO PARA
O SEU JARDIM

FÓRMULA
EXCLUSIVA
ALTAMENTE
EFICAZ

FÁCIL
MANIPULAÇÃO

ALTO
RENDIMENTO

MAIS
POTENTE

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

GLIFOMATO

MATA MATO

BIOINSET 25 GARDEN

EFEITO DE TRANSFERÊNCIA

DOMINÓ

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

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

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

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.

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

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:
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.

APRESENTAÇÃO:
24 fracos 20 ml 424
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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.

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.

NÃO QUEIMA
A PLANTA

SEM CHEIRO
À BASE
DE

ÁGUA

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.

APRESENTAÇÃO:
24 frascos 100 ml 10023

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 10020

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 562
24 frascos spray 150 ml 9406
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O Ouro Garden Bokashi farelado é um adubo orgânico utilizado para melhorar
as condições físicas, químicas e biológicas do solo, proporcionando às

BOKASHI

plantas as condições ideais para o pleno desenvolvimento.
O Ouro Garden Bokashi farelado é um produto da agricultura natural

APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 320 g 011802
4 Potes de 2 kg 011804

japonesa saudável para o consumidor e não agressivo ao meio ambiente,
obtido a partir de uma mistura vegetal fermentada com microorganismos
benéficos.
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Potes pequenos: vasos de 20cm de altura - floreiras até

25cm de comprimento: 1 colher de sopa bem cheia - 10g

GARANTIAS:
N (Total)........................1% (68,5 g/l)
P2O5............................1% (109,6 g/l)
TOC.............................15% (82,2 g/l)

Potes médios: vasos de 35cm de altura - floreiras até 40cm
de comprimento: 2 colheres de sopa bem cheias - 20g
Potes grandes: vasos de 55cm de altura - floreiras até 65cm
de comprimento: 4 colheres de sopa bem cheias - 40g

• DIMINUI A POPULAÇÃO DE FUNGOS, BACTÉRIAS E OUTROS PATÓGENOS
• CONTRIBUI PARA MAIOR DISPONIBILIZAÇÃO DE NUTRIENTES
• PROMOVE O EQUILÍBRIO QUÍMICO E BIOLÓGICO DO SOLO
• MINIMIZA OS RISCOS DE EROSÃO
• REVITALIZA O SOLO
• AUMENTA A POPULAÇÃO DE MICROORGANISMOS BENÉFICOS

REVIGORAX

RECUPERA E REVITALIZA AS PLANTAS
QUE SOFRERAM ESTRESSES BIÓTICOS
E ABIÓTICOS COMO: ATAQUE DE PRAGAS,
DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL, ALTAS OU
BAIXAS TEMPERATURAS, FALTA OU
EXCESSO DE ÁGUA E FITOTOXIDADE
PROVOCADA POR HERBICIDAS.

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 1 litro 11592
12 Frascos de 100 ml 11633

OUROGARDEN REVIGORAX é um fertilizante organomineral classe A com alta concentração de carbono
orgânico, altamente solúvel, com macro e micronutrientes complexados com aminoácidos.
OUROGARDEN REVIGORAX tem em sua formulação uma fonte de carbono orgânico inovadora e de alta
performance.
RECOMENDAÇÕES DE USO:

GARANTIAS:
N..................................5% (68,5 g/l)
P2O5..........................8% (109,6 g/l)
K2O............................8% (109,6 g/l)
Ca.................................1% (13,7 g/l)
Mg...............................0,5% (6,8 g/l)
B..................................0,5% (6,8 g/l)
Cu................................0,2% (2,7 g/l)
Mn...............................0,5% (6,8 g/l)
Zn.................................1% (13,7 g/l)
TOC..............................6% (82,2 g/l)
Todos os nutrientes são solúveis em água

• MELHORIA NO PEGAMENTO DE FLORES E FRUTOS
• AUMENTO DA RESISTÊNCIA DA PLANTA
• MELHORA O DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO NAS PLANTAS
• FRUTOS, GRÃOS E TUBÉRCULOS MAIS SUCULENTOS
• MAIOR DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR
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APRESENTAÇÃO:

CALDA MAX

OUROGARDEN CALDA MAX tem a formulação líquida que nutre e
protege as plantas contra a ação dos fungos e bactérias. Ótima relação
custo-benefício, pois é uma solução concentrada, não necessitando de
misturas, bastando apenas obedecer às recomendações de diluição.

6 Frascos de 1 litro 11426
12 Frascos de 1 litro 11157
2 Displays de 24 x 30 ml 11100
12 Frascos de 100 ml 11064

GARANTIAS:
Cu....................................7% (91,0 g/l)
Ca....................................3% (39,0 g/l)
S......................................3% (39,0 g/l)
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Observação:
Em caso de volume de aplicação diferente,
manter as devidas proporções.
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04 - 14 - 08 + micros

10 - 10 - 10 + micros

Fertilizante concentrado indicado para o plantio de mudas, transplantio ou para plantas com

Formulação ideal para manutenção de plantas em geral. É indicado para plantas em estado

fraco desenvolvimento. Proporciona maior formação de raízes promovendo melhor absorção de

vegetativo, pois melhora a formação dos ramos e folhas novas.

nutrientes do solo, aumentando a resistência às pragas.
GARANTIAS:
N...............................4% (50,0 g/l)
P2O5......................14% (175,0 g/l)
K2O..........................8% (100,0 g/l)
Mg............................0,5% (6,2 g/l)
B...............................0,2% (2,5 g/l)
Cu.............................0,3% (3,7 g/l)
Mn............................0,2% (2,5 g/l)
Mo............................0,1% (1,2 g/l)
Zn.............................0,5% (6,2 g/l)
Todos os nutrientes são solúveis em água

PREPARO DA SOLUÇÃO:
Dissolver 5ml (1 colher de chá) em 1 litro de água ou
50ml (3 colheres de sopa) em 10 litros de água.
FORMA DE APLICAÇÃO:
Para vasos pequenos (18cm de diâmetro) use 50 ml da
calda preparada, aumentando ou diminuindo o volume
de acordo com o tamanho do vaso. Em jardins, pulverize
2 (dois) litros da solução pronta por metro quadrado.
ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Aplicar a cada 15 dias no verão e a cada 30 dias no
inverno. Entre as aplicações, regue normalmente as
plantas. Mantenha a frequência das aplicações.

GARANTIAS:
N................................10% (120,0 g/l)
P2O5..........................10% (120,0 g/l)
K2O............................10% (120,0 g/l)
Mg.................................0,5% (6,0 g/l)
B....................................0,2% (2,4 g/l)
Cu..................................0,3% (3,6 g/l)
Mn.................................0,2% (2,4 g/l)
Mo.................................0,1% (1,2 g/l)
Zn..................................0,5% (6,0 g/l)
Todos os nutrientes são solúveis em água

PREPARO DA SOLUÇÃO:
Dissolver 5ml (1 colher de chá) em 1 litro de água ou
50ml (3 colheres de sopa) em 10 litros de água.
FORMA DE APLICAÇÃO:
Para vasos pequenos (18cm de diâmetro) use 50 ml da
calda preparada, aumentando ou diminuindo o volume
de acordo com o tamanho do vaso. Em jardins, pulverize
2 (dois) litros da solução pronta por metro quadrado.
ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Aplicar a cada 15 dias no verão e a cada 30 dias no
inverno. Entre as aplicações, regue normalmente as
plantas. Mantenha a frequência das aplicações.

COBRE LÍQUIDO
OUROGARDEN COBRE LÍQUIDO é um fertilizante indicado como corretivo da deficiência de cobre nas plantas.
O Cobre participa de diversos processos fisiológicos como fotossíntese, respiração, redução e fixação de
nitrogênio e metabolismo de proteínas.

GARANTIAS:
Cu.............................6% (70,8 g/l)
S...............................3% (35,4 g/l)
Mn............................1% (11,8 g/l)
Todos os nutrientes são solúveis em água.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

10 ml / 1 L
10 ml / 1 L
5 ml / 1 L
10 ml / 1 L
10 ml / 1 L
10 ml / 1 L

APRESENTAÇÃO:
2 Displays de 24 x 30 ml 11094
12 Frascos de 100 ml 11058
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APRESENTAÇÃO:
2 Displays de 24 x 30 ml 11097
12 Frascos de 100 ml 11061

APRESENTAÇÃO:
2 Displays de 24 x 30 ml 11103
12 Frascos de 100 ml 11067
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AVENCAS E SAMAMBAIAS

OUROGARDEN AVENCAS E SAMAMBAIAS tem a fórmula ideal para o desenvolvimento
de folhagens de folhas estreitas e finas, ressaltando a cor verde em samambaias,
avencas, chifres de veado, rendas portuguesas, mantendo suas folhagens sempre
saudáveis, fortes e bonitas.

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 100 ml 11055
2 Displays de 24 x 30 ml 11088

GARANTIAS:
N.....................15% (180,0 g/l)
P2O5.......................5% (60 g/l)
K2O ........................5% (60 g/l)
Todos os nutrientes são solúveis em água
PREPARO DA SOLUÇÃO:
Diluir de 5 a 10 ml em 1 litro de água.
FORMA DE APLICAÇÃO:
Para vasos pequenos (18cm de diâmetro) aplicar 100 ml da solução pronta, aumentando ou diminuindo o volume de acordo
com o tamanho do vaso. Aplicar a solução diretamente na terra ou borrifar nas folhas até o completo molhamento, sem que
ocorra escorrimento do produto.
ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Aplicar a cada 20 dias. Entre as aplicações, regue normalmente as plantas. Mantenha a frequência das aplicações.
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APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 100 ml 11049
2 Displays de 24 x 30 ml 11091

ENRAIZADOR

OUROGARDEN ENRAIZADOR é um fertilizante com Macro,
Micronutrientes e Extrato de Algas, indicado especialmente para
favorecer o enraizamento das plantas.

GARANTIAS:
N.........................................................2% (28,0 g/l)
P2O5.................................................8% (112,0 g/l)
K2O.....................................................5% (70,0 g/l)
S.......................................................1,4% (19,6 g/l)
B.........................................................0,3% (4,2 g/l)
Mo.......................................................3% (42,0 g/l)
Zn........................................................3% (42,0 g/l)

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Todos os nutrientes acima são solúveis em água
Carbono Orgânico Total (TOC).............6% (84,0 g/l)
Contém aditivo: EXTRATO DE ALGAS...............15%
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CACTOS E
SUCULENTAS

BONSAI
OUROGARDEN BONSAI é um fertilizante foliar completo, indicado especialmente
para manutenção de bonsais, proporcionando uma nutrição balanceada,
deixando as árvores saudáveis, fortes e bonitas.

OUROGARDEN CACTOS E SUCULENTAS é a fórmula ideal para cactos, plantas carnudas

GARANTIAS:
N.....................................6% (75,0 g/l)
P2O5...............................6% (75,0 g/l)
K2O...............................8% (100,0 g/l)
Mg.................................0,5% (6,2 g/l)
Ca...................................1% (12,0 g/l)
B....................................0,2% (2,5 g/l)
Cu..................................0,1% (1,2 g/l)
Fe...................................0,1% (1,2 g/l)
Mn..................................0,2% (2,5 g/l)
Mo................................0,05% (0,6 g/l)
Zn...................................0,5% (6,2 g/l)

DOSAGEM:
5 ml / 1 litro de água

GARANTIAS:

PREPARO DO SOLUÇÃO:

N....................................3% (37,5 g/l)

Diluir de 5 a 15 ml em 1 litro de água.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Aplicar a cada 15 dias.

K2O...................................6% (75 g/l)

FORMA DE APLICAÇÃO:

Mg................................0,5% (6,2 g/l)

Para cactos / suculentas em canteiros, utilizar 4 litros

Ca..................................1% (12,0 g/l)

da solução pronta por m². Aplicar a cada 30 dias.

B...................................0,2% (2,5 g/l)

Para cactos / suculentas em vasos, regar o vaso

Cu.................................0,1% (1,2 g/l)

como de costume, a cada 15 dias.

ou suculentas, sua formulação balanceada garante às plantas uma maior resistência e

FOLHAGENS

OUROGARDEN FLORES é um fertilizante foliar completo, indicado especialmente
para manter as flores sadias, em abundância e coloridas.

OUROGARDEN FOLHAGENS é um fertilizante foliar completo, indicado
especialmente para favorecer o crescimento de ramos e folhas. Sua aplicação
proporciona uma coloração verde mais intensa à planta.

proporciona às flores uma coloração viva. Tem ótima retenção hídrica.

P2O5.............................9% (112,5 g/l)

Pulverizar toda a planta.

FLORES

Fe..................................0,1% (1,2 g/l)
Mn.................................0,2% (2,5 g/l) Observação: Pulverizar a solução preparada
Mo.............................0,05% (0,06 g/l) diretamente sobre as plantas.

GARANTIAS:
N........................................3% (37,5 g/l)
P2O5.................................9% (112,5 g/l)
K2O....................................6% (75,0 g/l)
Mg....................................0,5% (6,2 g/l)
Ca......................................1% (12,0 g/l)
B.......................................0,2% (2,5 g/l)
Cu.....................................0,1% (1,2 g/l)
Fe.....................................0,1% (1,2 g/l)
Mn....................................0,2% (2,5 g/l)
Mo..................................0,05% (0,6 g/l)
Zn.....................................0,5% (6,2 g/l)

RECOMENDAÇÕES DE USO:
GARANTIAS:
N......................................8% (100,0 g/l)
P2O5.................................8% (100,0 g/l)
K2O..................................8% (100,0 g/l)
Todos os nutrientes são solúveis em água

DOSAGEM:
5 ml / 1 litro de água
ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Aplicar a cada 15 dias.
Pulverizar toda a planta.

Zn..................................0,5% (6,2 g/l)

Todos os nutrientes são solúveis em água
Todos os nutrientes são solúveis em água.

Todos os nutrientes são solúveis em água

APRESENTAÇÃO:
2 Displays de 24 x 30 ml 11076
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APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 100 ml 11052
2 Displays de 24 x 30 ml 11085

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 100 ml 11043
2 Displays de 24 x 30 ml 11079

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 100 ml 11040
2 Displays de 24 x 30 ml 11073
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ORQUÍDEAS

OUROGARDEN ORQUÍDEAS é um fertilizante foliar completo, indicado
especialmente para manutenção de orquídeas.
OUROGARDEN ORQUÍDEAS fortalece a planta pré-florada, aumentando o
desenvolvimento das raízes.
GARANTIAS:
N......................................7% (87,5 g/l)
P2O5.................................7% (87,5 g/l)
K2O..................................7% (87,5 g/l)
Mg..................................0,5% (6,2 g/l)
Ca....................................1% (12,0 g/l)
B.....................................0,2% (2,5 g/l)
Cu..................................0,1% (1,2 g/l)
Fe...................................0,1% (1,2 g/l)
Mn..................................0,2% (2,5 g/l)
Mo................................0,05% (0,6 g/l)
Zn...................................0,5% (6,2 g/l)

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 100 ml 11037
2 Displays de 24 x 30 ml 11070

DOSAGEM:
5 ml / 1 litro de água
ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Aplicar a cada 15 dias.
Pulverizar toda a planta.

Todos os nutrientes são solúveis em água
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APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 100 ml 11046
2 Displays de 24 x 30 ml 11082

TEMPEROS

OUROGARDEN TEMPEROS é um fertilizante foliar completo, indicado
especialmente para plantas utilizadas para temperos, como: salsa,
coentro, manjericão, cebolinha, hortelã, manjerona, entre outras.
GARANTIAS:
N........................................6% (75,0 g/l)
P2O5...................................6% (75,0 g/l)
K2O..................................8% (100,0 g/l)
Mg....................................0,5% (6,2 g/l)
Ca......................................1% (12,0 g/l)
B.......................................0,2% (2,5 g/l)
Cu.....................................0,1% (1,2 g/l)
Fe.....................................0,1% (1,2 g/l)
Mn....................................0,2% (2,5 g/l)
Mo..................................0,05% (0,6 g/l)
Zn.....................................0,5% (6,2 g/l)

DOSAGEM:
5 ml / 1 litro de água
ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Aplicar a cada 15 dias.
Pulverizar toda a planta.

Todos os nutrientes são solúveis em água
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ROSA DO DESERTO

GRAMADOS

RECOMENDAÇÕES DE USO:
OUROGARDEN ROSA DO DESERTO tem a formulação especialmente elaborada para o cultivo e
desenvolvimento de sua Rosa do Deserto.
Fortalece o enraizamento, a floração e o bom desenvolvimento das folhas.
Como consequência, resulta em plantas mais resistentes e com cores mais vivas e expressivas.
GARANTIAS:
N (total).....................................5%
P2O5 (sol.em CNA+água)......22%
K2O (som em água)................12%
Ca (total)...................................7%
Mg (total)................................2,2%
S (total)...................................1,5%
B (total)..................................0,1%
Cu (total)................................0,1%
Mn (total)...............................0,2%
Zn (total)................................0,5%

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Plantio:
10 dias antes de plantar, no preparo do vaso,
mistura à terra 5 g (1 colher de chá) do fertilizante,
para vasos com boca de máximo 20 cm de largura.
Para vasos maiores, aumentar a quantidade do
fertilizante na proporção.
Manutenção:
Diluir 5 g (1 colher de chá) do fertilizante em 1 litro
de água e aplicar 100ml dessa solução na terra.
Repetir a cada 20 a 30 dias.

APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 11141
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OUROGARDEN GRAMADOS tem a fórmula completa contendo os três
elementos que sua planta precisa (NPK), recomendada para manutenção.
Especificamente no caso de gramados, Ouro Garden Gramados é
indicado para a cobertura. O Nitrogênio (N) vai ajudar no sistema
vegetativo, fazendo a grama vir bem verdinha, o Fósforo (P) vai fortalecer
as raízes, deixando-as mais firmes ao solo, e o Potássio (K) vai dar mais
força as folhas deixando-as mais robustas e com isso evita a proliferação
de doenças. Sempre que realizar a adubação, realizar a rega abundante
em seguida.
GARANTIAS:
N (total)....................................20%
P2O5 (sol. em CNA+água)......10%
K2O (sol. em água)..................10%
Mg (total)...................................2%
S (total).....................................3%
Mo (total)................................0,1%
Zn (total)....................................1%
APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10957
4 Potes de 3 kg 10987
Saco 10 kg 11146
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COQUEIRO

FLORES

OUROGARDEN COQUEIRO é uma formulação especialmente desenvolvida
para o cultivo de coqueiros. Por ser uma formulação completa com macro e
micronutrientes balanceados, elaborado com matérias-primas de excelente
qualidade, chegam rapidamente às raízes proporcionando um rápido resultado.
GARANTIAS:
N (total)....................................12%
P2O5 (sol. em CNA+água)........5%
K2O (sol. em água)..................18%
Ca (total)....................................2%
Mg (total)...................................4%
S (total)......................................7%
B (total)...................................0,1%
Cu (total)...............................0,05%
Fe (total)..................................0,2%
Mn (total).................................0,1%
Mo (total).............................0,005%
Zn (total)..................................0,2%

OUROGARDEN FLORES é uma formulação especialmente desenvolvida para
suas flores, seja em jardins ou floreiras. Por ser uma formulação completa
com macro e micronutrientes balanceados, proporcionam um melhor
desenvolvimento da planta; como resultado flores em abundância com cores
vivas e exuberantes.

HORTALIÇAS

OUROGARDEN FRUTAS é um fertilizante cuja formulação completa e
balanceada fornece, complementa e repõe os nutrientes que as plantas
frutíferas necessitam e retiram do solo. Seus nutrientes chegam rapidamente
às raízes das plantas, proporcionando o crescimento, floração e frutificação.

OUROGARDEN HORTALIÇAS é um fertilizante cuja formulação completa e
balanceada, suprem as necessidades da sua horta. Seus nutrientes chegam
rapidamente às raízes das plantas, proporcionando verduras e legumes
saudáveis e de altíssima qualidade.
Fertilizante para favorecer o crescimento e nutrição das hortas!

GARANTIAS:
N (total).....................................12%
P2O5 (sol. em CNA+água).........5%
K2O (sol. em água)...................12%
Ca (total).....................................3%
Mg (total)....................................1%
S (total).......................................5%
B (total)..................................0,05%
Cu (total)................................0,05%
Fe (total)..................................0,2%
Mn (total)................................0,1%
Mo (total)............................0,005%
Zn (total).................................0,2%

GARANTIAS:
N (total).......................................6%
P2O5 (sol. em CNA+água).......16%
K2O (sol. em água)...................10%
Ca (total)...................................10%
Mg (total)....................................3%
S (total).......................................2%
B (total)..................................0,05%
Cu (total)................................0,05%
Fe (total)......................................1%
Mn (total)..................................0,1%
Mo (total)..............................0,005%
Zn (total)...................................0,2%

RECOMENDAÇÕES DE USO:

FRUTAS

RECOMENDAÇÕES DE USO:

GARANTIAS:
N (total).....................................15%
P2O5 (sol. em CNA+água).........5%
K2O (sol. em água).....................5%
Ca (total).....................................2%
Mg (total)....................................2%
S (total).......................................8%
B (total)....................................0,1%
Cu (total)..................................0,1%
Fe (total)...................................0,3%
Mn (total)..................................0,1%
Mo (total)..............................0,005%
Zn (total)...................................0,2%

RECOMENDAÇÕES DE USO:

RECOMENDAÇÕES DE USO:

5 colheres de chá
ou 50 g / planta

10 g / L de água
5 colheres de chá
ou 50 g / m²

250 g / planta

APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10972
4 Potes de 3 kg 11002
Saco 10 kg 11147
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APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10963
4 Potes de 3 kg 10993

APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10960
4 Potes de 3 kg 10990
Saco 10 kg 11149

APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10966
4 Potes de 3 kg 10996
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JARDIM

PLANTIO

TORTA DE MAMONA

PALMEIRAS

OUROGARDEN JARDIM é um fertilizante cuja formulação completa e
balanceada fornece, complementa e repõe os nutrientes que as plantas do seu
jardim necessitam e retiram do solo. Seus nutrientes chegam rapidamente às
raízes das plantas, proporcionando um resultado rápido, uniforme e duradouro
durante o ano todo.

OUROGARDEN PLANTIO é uma formulação com todos os nutrientes
necessários para a preparação do solo, covas, canteiros, antes do plantio.
OUROGARDEN PLANTIO disponibiliza os nutrientes que estão presentes no
solo, reduzindo o tempo para o estabelecimento das plantas, no momento da
formação do seu jardim.

OUROGARDEN TORTA DE MAMONA é um adubo orgânico resultante da
prensagem da mamona. Sua aplicação melhora a estrutura física do solo,
aeração e controle de umidade, além de fornecer e disponibilizar nutrientes
essenciais ao crescimento das plantas, como o cálcio e fósforo.

OUROGARDEN PALMEIRAS é uma formulação especialmente desenvolvida
para o cultivo de palmeiras. Por ser uma formulação completa com macro e
micronutrientes balanceados, elaborado com matérias-primas de excelente
qualidade, chegam rapidamente às raízes proporcionando um rápido resultado.

GARANTIAS:
N (total).....................................15%
P2O5 (sol. em CNA+água).........5%
K2O (sol. em água)...................13%
Ca (total)....................................3%
Mg (total)...................................1%
S (total)......................................5%
B (total)................................0,05%
Cu (total)..............................0,05%
Fe (total).................................0,2%
Mn (total)...............................0,1%
Mo (total)...........................0,005%
Zn (total)................................0,2%

GARANTIAS:
N (total).......................................3%
P2O5 (sol. em CNA+água).......12%
Ca(total)....................................19%
Mg(total).....................................6%
S(total)........................................4%
B (total)....................................0,1%
Cu (total)................................0,05%
Fe (total)...................................0,2%
Mn (total).................................0,1%
Mo (total).............................0,005%
Zn (total)..................................0,2%

GARANTIAS:
N (total).............................................5%
Carbono Orgânico Total (TOC)........35%

GARANTIAS:
N (total)....................................10%
P2O5 (sol. em CNA+água)........5%
K2O (sol. em água)....................5%
Ca (total)....................................2%
Mg (total)...................................4%
S (total)......................................8%
B (total).................................0,05%
Cu (total)...............................0,05%
Fe (total)..................................0,2%
Mn (total)................................0,1%
Mo (total)............................0,005%
Zn (total).................................0,2%

Umidade máx. - 20%
pH - 6,5

CTC - 400m.mol/dm³
CTC/C - 10%

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Vaso pequeno: 15g a 30g
Vaso médio: 30g a 60g
Vaso grande: 90g a 300g

200 g / m²

RECOMENDAÇÕES DE USO:

200 g / m²

RECOMENDAÇÕES DE USO:

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Plantio: 300 g / cova
Cobertura: 150 g / planta
Plantio: 500 g / cova
Cobertura: 300 g / planta

5 colheres de chá ou
50 g/m² de terra ou composto
Covas 40 x 40 x 40
300g

APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10954
4 Potes de 3 kg 10984
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APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10975
4 Potes de 3 kg 11005

APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 250g 10978
4 Potes de 2,4 kg 11010

APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10969
4 Potes de 3 kg 10999
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FARINHA DE OSSO

OUROGARDEN FARINHA DE OSSO é um fertilizante orgânico rico em fósforo e cálcio. O fósforo
estimula o crescimento das raízes, aumentando a produção de flores e sementes. O Cálcio corrige o
pH do solo, melhorando a absorção dos outros nutrientes. Deve ser incorporado ao solo. Ideal para
ser aplicado em hortas e pomares.
RECOMENDAÇÕES DE USO:

O Repelente OUROGARDEN FUMO é um produto natural a
base de fumo, de fácil aplicação, que previne e combate
pragas e insetos como lagartas, cochonilhas e pulgões.
ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Para combater as pragas, aplique uma vez por semana até
a eliminação das pragas. Para prevenção, recomenda-se
aplicar a cada 30 dias

Vaso pequeno: 15g a 30g
Vaso médio: 30g a 60g
Vaso grande: 90g a 300g

150 g / m²

FORMA DE APLICAÇÃO:
Antes de aplicar, agite bem a embalagem do produto.
Pulverize o Repelente Fumo Ourogarden uniformemente por
toda a planta infestada mantendo a distância de 30cm entre
o bico do pulverizador e a planta.
Faça no início da manhã ou no final da tarde.

150 g / m²

Plantio: 350 g / cova
Cobertura: 150 g / planta
Plantio: 1000 g / cova
Cobertura: 250 g / planta

APRESENTAÇÃO:
12 Potes de 400 g 10981
4 Potes de 3 kg 11013
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GARANTIAS:
P2O5 (total)..................................20%
P2O5 (sol. em ácido cítrico).........16%
Ca................................................16%

REPELENTE FUMO

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml 11034
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CALDA MAX

OUROGARDEN CALDA MAX PRONTO USO é um fertilizante cúprico destinado ao
fortalecimento e proteção das plantas contra fungos e bactérias.
GARANTIAS:
Ca...........................0,1% (1,0 g/l)
S............................0,09% (0,9 g/l)
Cu..........................0,15% (1,5 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Pelo menos uma aplicação quinzenal.
FORMA DE APLICAÇÃO:
• Aplicar preferencialmente no início da manhã ou
final da tarde. Em jardins externos, evite aplicar
em dias chuvosos e nas horas quentes do dia;
• Evite deixar resíduos do produto concentrado
sobre as folhas ou flores:
• Armazenar em local seco, coberto e ventilado,
fora do alcance das crianças e animais;
• Produto exclusivo para uso como fertilizante.

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml 011806
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ROSA DO DESERTO

OUROGARDEN ROSA DO DESERTO PRONTO USO tem a formulação especialmente
elaborada para o cultivo e desenvolvimento de sua Rosa do Deserto. Fortalece o
enraizamento, a floração e o bom desenvolvimento das folhas. Como consequência,
resulta em plantas mais resistentes e com cores mais vivas e expressivas.
ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
GARANTIAS:
Pelo menos uma aplicação quinzenal.
N(sol. em água)...........0,05% (0,5 g/l)
P2O5(sol. em água).......0,1% (1,0 g/l)
FORMA DE APLICAÇÃO:
K2O(sol. em água).......0,06% (0,6 g/l)
Pulverize de maneira uniforme todas as partes
Ca (sol. em água)........0,04% (0,4 g/l)
da planta a uma distância aproximada de 20cm.
• Não aplicar nas horas mais quentes do dia.
Mg (sol. em água).......0,02% (0,2 g/l)
• Produto exclusivo para uso como fertilizante.
S (sol. em água)..........0,03% (0,3 g/l)
• Armazenar em local seco e seguro, fora do
B (sol. em água)..........0,03% (0,3 g/l)
alcance de crianças e dos animais.
Cu (sol. em água)........0,03% (0,3 g/l)
Mn (sol. em água).......0,06% (0,6 g/l)
Zn (sol. em água)........0,06% (0,6 g/l)
TOC(Carbono Orgânico Total)......0,09% (0,9 g/l)

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml 011808
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BONSAI

COBRE

FLORES

FOLHAGENS

OUROGARDEN BONSAI é um fertilizante composto de macro e micronutrientes
indicado para favorecer o crescimento, floração e frutificação dos Bonsais.
Sua fórmula especial é rapidamente absorvida pelas folhas e raízes,
complementando e repondo os nutrientes que as plantas necessitam.

OUROGARDEN COBRE é a versão prática do fertilizante OuroGarden Cobre,
mantendo as mesmas características e finalidades.
OUROGARDEN COBRE Pronto Uso, com Sulfato de Cobre, é um fertilizante
misto foliar líquido em spray e muito mais prático de aplicar.

OUROGARDEN FLORES é um fertilizante composto de macro e micronutrientes
indicado para manter as flores sadias, em abundância e coloridas. Sua fórmula
especial é rapidamente absorvida pelas folhas e raízes, completando e repondo
os nutrientes que as plantas necessitam.

OUROGARDEN FOLHAGENS é um fertilizante composto de macro e
micronutrientes indicado para favorecer o crescimento de ramos e folhas.
Sua aplicação proporciona uma coloração verde mais intensa à planta.

GARANTIAS:
N(sol. em água)......0,1000% (0,10 g/l)
P2O5(sol. em água)..,1000% (0,10 g/l)
K2O(sol. em água)..0,1200% (0,12 g/l)
Ca..........................0,0100% (0,01 g/l)
Mg.......................0,0075% (0,007 g/l)
B..........................0,0030% (0,003 g/l)
Cu........................0,0012% (0,001 g/l)
Fe.........................0,0015% (0,001 g/l)
Mn.......................0,0030% (0,003 g/l)
Mo.....................0,0008% (0,0008 g/l)
Zn........................0,0060% (0,006 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Pelo menos uma aplicação quinzenal.
FORMA DE APLICAÇÃO:

GARANTIAS:
Cu.............0,16% (0,16 g/l)
Mn............0,08% (0,08 g/l)
S...............0,12% (0,12 g/l)

Pulverize de maneira uniforme todas as partes
da planta a uma distância aproximada de 20cm.
• Não pulverizar as flores. Aplicar quando

FORMA DE APLICAÇÃO:
Procure pulverizar logo pela manhã, antes do
sol nascer ou no final da tarde.
• Não aplicar com chuvas ou contra o vento.
• Evite também a aplicação durante a floração.

Todos os nutrientes são
solúveis em água.

• Pulverize todas as partes da planta de
maneira uniforme. Procure molhar bem o lado

começarem a ser emitidos os botões ou na

de baixo das folhas (o número de estômatos

época de floração de cada espécie.

é maior nessa área), o que faz com que o

• Não aplicar nas horas mais quentes do dia.

aproveitamento do produto seja melhor.

• Produto exclusivo para uso como fertilizante.
• Armazenar em local seco e seguro, fora do
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ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Pelo menos uma aplicação quinzenal.
FORMA DE APLICAÇÃO:
Pulverize de maneira uniforme todas as partes
da planta a uma distância aproximada de 20cm.
• Não pulverizar as flores. Aplicar quando
começarem a ser emitidos os botões ou na
época de floração de cada espécie.
• Não aplicar nas horas mais quentes do dia.
• Produto exclusivo para uso como fertilizante.
• Armazenar em local seco e seguro, fora do

GARANTIAS:
N(sol. em água)......0,1000% (0,10 g/l)
P2O5(sol. em água).0,1000% (0,10 g/l)
K2O(sol. em água)..0,1200% (0,12 g/l)
Ca...........................0,0100% (0,01 g/l)
Mg........................0,0075% (0,007 g/l)
B..........................0,0030% (0,003 g/l)
Cu........................0,0012% (0,001 g/l)
Fe.........................0,0015% (0,001 g/l)
Mn.......................0,0030% (0,003 g/l)
Mo.....................0,0008% (0,0008 g/l)
Zn........................0,0060% (0,006 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Pelo menos uma aplicação quinzenal.
FORMA DE APLICAÇÃO:
Pulverize de maneira uniforme todas as partes
da planta a uma distância aproximada de 20cm.
• Não pulverizar as flores. Aplicar quando
começarem a ser emitidos os botões ou na
época de floração de cada espécie.
• Não aplicar nas horas mais quentes do dia.
• Produto exclusivo para uso como fertilizante.
• Armazenar em local seco e seguro, fora do
alcance de crianças e dos animais.

alcance de crianças e dos animais.

alcance de crianças e dos animais.

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml 11022

GARANTIAS:
N(sol. em água)......0,0500% (0,05 g/l)
P2O5(sol. em água).0,1500% (0,15 g/l)
K2O(sol. em água)..0,1000% (0,10 g/l)
Ca.........................0,0100% (0,01 g/l)
Mg........................0,0100% (0,01 g/l)
B.........................0,0030% (0,003 g/l)
Cu.......................0,0012% (0,001 g/l)
Fe........................0,0015% (0,001 g/l)
Mn......................0,0030% (0,003 g/l)
Mo....................0,0008% (0,0008 g/l)
Zn.......................0,0060% (0,006 g/l)

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml 11031

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml 11025

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml 11019
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ORQUÍDEAS

OUROGARDEN ORQUÍDEAS é um fertilizante composto de macro e micronutrientes indicado
especialmente para manutenção de orquídeas. Sua fórmula especial é rapidamente absorvida pelas
folhas e raízes, aumentando o desenvolvimento das raízes, fortalecendo a planta na pré-florada.
GARANTIAS:
N(sol. em água).........0,020% (0,20 g/l)
P2O5(sol. em água)...0,020% (0,20 g/l)
K2O(sol. em água).....0,020% (0,20 g/l)
Ca...........................0,010% (0,10 g/l)
Mg..........................0,005% (0,05 g/l)
S.............................0,010% (0,10 g/l)
B.........................0,0002% (0,002 g/l)
Co.......................0,0001% (0,001 g/l)
Fe..........................0,0010% (0,01 g/l)
Mn......................0,0005% (0,005 g/l)
Mo......................0,0001% (0,001 g/l)
Zn...........................0,005% (0,05 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Pelo menos uma aplicação quinzenal.
FORMA DE APLICAÇÃO:
Pulverize de maneira uniforme todas as partes
da planta a uma distância aproximada de 20cm.
• Não aplicar nas horas mais quentes do dia.
• Produto exclusivo para uso como fertilizante.
• Armazenar em local seco e seguro, fora do
alcance de crianças e dos animais.

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml 11016
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TEMPEROS

OUROGARDEN TEMPEROS é um fertilizante composto de macro e micronutrientes
indicado para plantas utilizadas como tempero como: salsa, coentro, manjericão,
cebolinha, hortelã, tomilho, manjerona, entre outras.
GARANTIAS:
N(sol. em água).......0,1200% (0,12 g/l)
P2O5(sol. em água).0,0600% (0,06 g/l)
K2O(sol. em água)..0,1200% (0,12 g/l)
Ca...........................0,0100% (0,01 g/l)
Mg........................0,0075% (0,007 g/l)
B...........................0,0030% (0,003 g/l)
Cu.........................0,0012% (0,001 g/l)
Fe.........................0,0015% (0,001 g/l)
Mn........................0,0030% (0,003 g/l)
Mo......................0,0008% (0,0008 g/l)
Zn.........................0,0060% (0,006 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Pelo menos uma aplicação quinzenal.
FORMA DE APLICAÇÃO:
Pulverize de maneira uniforme todas as partes
da planta a uma distância aproximada de 20cm.
• Não pulverizar as flores. Aplicar quando
começarem a ser emitidos os botões ou na época
de floração de cada espécie.
• Não aplicar nas horas mais quentes do dia.
• Produto exclusivo para uso como fertilizante.
• Armazenar em local seco e seguro, fora do
alcance de crianças e dos animais.

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos Spray 500 ml 11028
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NEWTRINE HOME PET

O ÚNICO QUE COMBATE
TODO O CICLO DE VIDA
DAS PRAGAS
Ingredientes Ativos: Fipronil 0,03%, Propoxur 0,30%
e Piriproxifen 0,03%
Grupo Químico: Fenil Pirazol, Metilcarbamato de Fenila
e Éter Piridiloxipropílico

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 11717
24 frascos spray 150 ml

Modo de Usar:
Aplicar de 14 a 16 borrifadas
sobre a superfície por m², que
representam 10ml / m².

Formulação: Líquido - Pronto Uso

SEM CHEIRO

FÁCIL DE APLICAR

TRIPLA AÇÃO:
NÃO MANCHA

PRONTO USO

EFICAZ EM TODAS AS FASES
ONDE AS PRAGAS SE ALOJAM:

O NEWTRINE HOME PET em spray é ideal
para o combate de carrapatos (Rhipicephalus
sanguineu), pulgas (Ctenocephalides canis)
e suas larvas no ambiente externo onde seu
pet frequenta, como: casinhas, áreas de uso
comum etc. Ideal para aplicação em todos
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FASE ADULTA

5% NO PET

PRODUTO SEM CHEIRO PARA
APLICAÇÕES PONTUAIS, ATUANDO

LARVAS
E OVOS

SOBRE TODAS AS FASES DO CICLO

95% NA CASA

DE VIDA DA PULGA (LARVA, OVO
E ADULTO), AUMENTANDO AS

aqueles cantinhos que ele faz uso e que possam

CHANCES DE CONTROLE COM

conter infestações de pulgas e carrapatos.

MENOS APLICAÇÕES

Não aplicar no Pet
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SHAMPOO 8X1

Composição:
Tensoativos, Neutralizador de Odor, Cocoamidopropilbetaína, Óleo
de Crambe, Óleo de Girassol, Óleo de abacate, Queratina, Agentes
Condicionantes, Conservantes, Fragrância e Veículo.

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011754

Modo de Usar:
Aplique o shampoo por toda a pelagem molhada do pet e massageie-a. Deixe agir por alguns
minutos e enxágue bem. Repita a operação se necessário. Para melhores resultados finalize com
o condicionador Ouropet.

Desenvolvido com fórmula exclusiva, o Shampoo 8 em 1 Ouropet é um produto completo que reúne 8
resultados: limpeza, hidratação, maciez, fortalecimento, brilho intenso, desembaraço, neutralização de
odores e nutrição profunda para a pele e os pelos dos pets.
Além disso proporciona um banho seguro e deixa os cãezinhos e gatinhos mais limpos e cheirosos.
Contém blend de óleos vegetais.

FÓRMULA EXCLUSIVA
E BALANCEADA

AÇÃO 8
EM 1

MÁXIMA
REVITALIZAÇÃO
LIMPA, HIDRATA E
CONDICIONA
IDEAL PARA
TODOS OS TIPOS
E CORES DE PELOS

PH NEUTRO
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SHAMPOO NEUTRO

SHAMPOO FILHOTES
PH NEUTRO

IDEAL PARA
TODAS AS RAÇAS

PELOS MAIS
LIMPOS, MACIOS E
BRILHANTES

BANHO SEGURO
E EFICAZ

FÓRMULA
BALANCEADA

IDEAL PARA
PELES DELICADAS

FÓRMULA
BALANCEADA

RECOMENDADO PARA

PELOS MAIS
LIMPOS E MACIOS

TODAS AS RAÇAS

Composição:
Tensoativos, Cocoamidopropilbetaína, Agentes Condicionantes, Extrato de Aloe vera, Conservantes,

Composição:

Fragrância e Veículo.

Tensoativos, Cocoamidopropilbetaína, Agentes Condicionantes, Extrato de Aveia, Conservante,
Fragrância e Veículo.

Indicado para todos os tipos de pelagens de cães e gatos, o Shampoo 2x1 Neutro Ouropet, possui
formulação balanceada que permite um banho seguro ao pet. Além disso, preserva as características

O Shampoo e Condicionador Filhotes/Pele Sensível Ouropet foi desenvolvido especialmente

naturais do pelo. Contém extrato de Aloe Vera que irá suavizar, hidratar os pelos e ainda deixar o seu

para cães e gatos de pele sensível, incluindo filhotes. Com fórmula balanceada e não

animalzinho limpo e cheirosinho. Controla a oleosidade sem ressecar.

agressiva, o produto preserva a característica natural dos pelos e deixa o seu pet limpinho.
Contém Extrato de Aveia.

Modo de Usar:
Aplique o shampoo por toda a pelagem molhada do pet e massageie-a. Deixe agir por alguns minutos e

Modo de Usar:

enxágue bem. Repita a operação se necessário. Para melhores resultados finalize com o condicionador

Aplique o shampoo por toda a pelagem molhada do pet e massageie-a. Deixe agir por alguns

Ouropet.

minutos e enxágue bem. Repita a operação se necessário. Para melhores resultados finalize
com o condicionador Ouropet.

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011748
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APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011752
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SHAMPOO PELOS ESCUROS

SHAMPOO PELOS CLAROS
PH NEUTRO

REALÇA A
COR DOS PELOS

REALÇA A COR
NATURAL DO PELO

LIMPA, PERFUMA E
DÁ BRILHO

NÃO
DESBOTA

DESTACA A
COR DOS PELOS

AÇÃO
CLAREADORA

PELOS MAIS
LIMPOS E MACIOS

Composição:
Tensoativos, Cocoamidopropilbetaína, Agentes Condicionantes, Extrato de Nogueira, Conservantes,

Composição:

Fragrância e Veículo.

Tensoativos, Cocoamidopropilbetaína, Agentes Condicionantes, Extrato de Camomila,
Queratina, Conservante, Branqueador Óptico, Fragrância e Veículo.

Desenvolvido exclusivamente para cães e gatos de pelagens escuras, o Shampoo 2x1 Para Pelos Escuros
Ouropet, limpa, hidrata, preserva e enaltece a coloração da pelagem escura, além de deixá-la brilhante,

Desenvolvido exclusivamente para cães e gatos de pelagens claras, o Shampoo Clareador 2x1

macia e cheirosinha. Contém extrato de Nogueira que irá hidratar e manter a manutenção da cor natural

Ouropet limpa, hidrata, preserva e enaltece a coloração natural dos pelos, além de deixá-los

dos pelos.

brilhantes, macios e cheirosinhos.

Modo de Usar:

Modo de Usar:

Aplique o shampoo por toda a pelagem molhada do pet e massageie-a. Deixe agir por alguns minutos e

Aplique o shampoo por toda a pelagem molhada do pet e massageie-a. Deixe agir por alguns

enxágue bem. Repita a operação se necessário. Para melhores resultados finalize com o condicionador

minutos e enxágue bem. Repita a operação se necessário. Para melhores resultados finalize

Ouropet.

com o condicionador Ouropet.

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011746
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APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011750
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CONDICIONADOR

SHAMPOO PARA CAVALOS
E MACIOS

INDICADO PARA
CÃES E GATOS

IDEAL PARA TODOS
OS TIPOS E CORES
DE PELO

PELOS MAIS
LIMPOS E MACIOS

PELOS HIDRATADOS

PH NEUTRO

MAIS BRILHO
E FORÇA

PERFUME
AGRADÁVEL

REALÇA
OS PELOS

BANHO SEGURO
E EFICAZ

Composição:
Agentes Condicionantes, Emulsionante, Emoliente, Queratina, Óleo de Coco, Conservante, Fragrância e

Composição:

Veículo.

Tensoativos, Cocoamidopropilbetaína, Agentes Condicionantes, Óleo de Pracaxi,
Conservantes, Fragrância Citronela e Veículo.

Com fórmula balanceada e hidratante o CONDICIONADOR OUROPET foi desenvolvido especialmente para
os pelos do seu cãozinho e gatinho ficarem sempre macios, sedosos e brilhantes. Contém Queratina e

O Shampoo e Condicionador 2x1 para Cavalos Ouropet limpa, perfuma e deixa a pelagem

Óleo de Coco que nutrem, desembaraçam e alinham a pelagem, e, deliciosa fragrância frutada que irá

e a crina dos cavalos macias, brilhantes, hidratadas e vistosas. Sua fórmula balanceada e

garantir o banho que o seu melhor amigo merece!

exclusiva é essencial para manter o seu animalzinho e limpo e seguro.

Modo de Usar:

Modo de Usar:

Com os pelos limpos e úmidos, aplique o condicionador por toda a pelagem do pet e massageie-a. Deixe

Aplique o shampoo por toda a pelagem molhada do cavalo e massageie-a. Deixe agir por

agir por alguns minutos e enxágue bem.

alguns minutos e enxágue bem. Repita a operação se necessário, para melhores resultados
finalize com o spray abrilhantador para cavalos Ouropet.

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011760

94

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011756
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APRESENTAÇÃO:
Fêmea - 20 Frascos de 50ml 011764
Filhotes - 20 Frascos de 50ml 011766
Macho - 20 Frascos de 50ml 011762
Composição:
Álcool Neutro, Fragrância, Conservante e Veículo.

Modo de Usar:
A uma distância de 10 a 15 cm, borrife o produto diretamente no pelo do pet.

PERFUMES PREMIUM

FRAGRÂNCIA

FRAGRÂNCIA

AVELÃ E
CEREJA

O perfume premium Ouropet foi desenvolvido para deixar cães e gatos cheirosinhos por mais tempo.
Sua fórmula Concentrada, balanceada e segura para os bichinhos contém ingredientes e concentração
especiais que proporcionam uma sensação de perfume suave de longa duração e sem incomodar o seu
pet. Indicado para machos
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FRAGRÂNCIA
AGRADÁVEL

FIXAÇÃO
PROLONGADA

PRODUTO
SEGURO

FÓRMULA ESPECÍFICA
PARA PETS

CHEIRINHO
DE BEBÊ
FRAGRÂNCI
A

AMADEIRAD
A

INSPIRADO EM
PERFUMES FAMOSOS

ALTA
FIXAÇÃO
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APRESENTAÇÃO:
Fêmea - 12 Frascos de 120ml 011770
Filhotes - 12 Frascos de 120ml 011772
Macho - 12 Frascos de 120ml 011768
Composição:
Álcool Neutro, Fragrância, Conservante e Veículo.

Modo de Usar:
A uma distância de 10 a 15 cm, borrife o produto diretamente no pelo do pet.

PERFUMES POP
FRAGRÂNCIA

AMÊNDOAS
E AMEIXA
FRAGRÂNCIA

DOCE

O Perfume Ouropet foi desenvolvido para deixar cães e gatos cheirosinhos. Sua fórmula balanceada e
segura para os bichinhos contém ingredientes especiais que proporcionam uma sensação de frescor.
Indicado para machos.

SENSAÇÃO
AGRADÁVEL

IDEAL PARA O
PÓS BANHO

FRAGRÂNC

BLACK

IA

INSPIRADO EM
PERFUMES FAMOSOS

ALTA
FIXAÇÃO

NÃO AGRIDE
O PELO
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APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011758
Composição:
Álcool Neutro; Glicerina, Fragrância; Emoliente; Extrato de Aloe Vera;
Neutralizador de Odor e Veículo.

Modo de Usar:
A uma distância de 10 a 15 cm, aplique o produto diretamente no pelo do pet e espalhe-o com o
auxílio de um pano limpo e seco. Não é necessário enxaguar.

BANHO A SECO

Ideal para manter cães e gatos sempre limpinhos sem o uso de água, o BANHO A SECO OUROPET tem
uma fórmula segura e exclusiva. Contém extrato de Aloe Vera que irá garantir a hidratação e suavidade
necessária para a pele e os pelos dos pets. Por ser fácil de aplicar e proporcionar uma higienização
segura e rápida, o produto permite ainda mais tempo de brincadeiras entre você e o seu bichinho.
Indicado para idosos, adultos e filhotes (acima de 3 meses).

PH NEUTRO
INDICADO PARA
CÃES E GATOS

100

NÃO PREJUDICA
O PET
HIGIENIZAÇÃO
RÁPIDA E PRÁTICA

NEUTRALIZA O
MAU CHEIRO

PELOS LIMPOS
E PERFUMADOS

SEM ENXAGUE

NEUTRALIZA
O MAU CHEIRO

101

SPRAY BUCAL

COMBATE O
MAU HÁLITO

AROMA
AGRADÁVEL

SEM
AÇÚCAR

NÃO PREJUDICA
O PET

SEM ADITIVOS
QUÍMICOS

CREME DENTAL
EVITA O MAU
HÁLITO E O TÁRTARO

MANTÉM A
SAÚDE BUCAL

PODE SER INGERIDO
PELO PET

INDICADO PARA
CÃES E GATOS

AROMA
PROLONGADO

Composição:
Composição:

Polímero Natural; Bicarbonato de Sódio; Carbonato de Cálcio; Tensoativo; Aroma e Veículo.

A cada 100 ml: 1,00 ml Aroma; 0,05 Conservante e Veículo Q.S.P
Desenvolvido para manter a higiene bucal do seu cãozinho e gatinho sempre em dia, o CREME DENTAL
Desenvolvido para eliminar ou prevenir o mau hálito do seu cãozinho ou gatinho, o Spray Bucal Ouropet

OUROPET evita o mal hálito e age no controle da formação de placas bacterianas, gengivite, tártaros e

tem aroma atrativo e agradável e não prejudica o organismo dos bichinhos.

amarelamento dos dentes.
Não contém flúor e sabões como creme dental de uso humano, podendo ser ingerido sem causar males

Modo de Usar:

aos animais.

Pulverize o produto diretamente na boca do pet. Faça 5 aplicações por dia.
Indicado para todas as idades.

Modo de Usar:
Com o auxílio de uma dedeira ou escova dental, aplique o produto de maneira delicada na boca do pet.
Massageie os dentes e a gengiva de maneira uniforme e suave. Não é necessário enxaguar. Por não
conter ingredientes nocivos, o produto pode ser ingerido pelo pet. Uso recomendado: sempre após as
refeições. Inicie o processo de escovação aos poucos aumentando a frequência até que o pet esteja
adaptado.

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 120 ml 011784
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APRESENTAÇÃO:
24 Bisnagas de 60g 011786
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HIDRATANTE DE PATINHAS

HIDRATAÇÃO
E MACIEZ

EVITA O
RESSECAMENTO

ÓTIMA OPÇÃO PARA
PELES SENSÍVEIS

MANTÉM A PATINHA
DO PET SAUDÁVEL

RECOMENDADO PARA
ANTES E DEPOIS DO
PASSEIO

Composição:

LIMPA PATAS

AÇÃO
HIDRATANTE

FÓRMULA
EXCLUSIVA

HIGIENIZAÇÃO
MAIS SEGURA

CONTÉM ÁLCOOL 70% E
AGENTES HIDRATANTES

SEM
ENXÁGUE

LIMPA, HIGIENIZA
E HIDRATA

Composição:

Emulsionante Natural; Glicerina; Óleo Vegetal; Conservante e Veículo.

Cocoamidopropilbetaína 2%; Glicerina 3%; Álcool Neutro 70%; Fragrância 0,2%; Emoliente 1%; Extrato

Os cães e gatos são ativos, divertidos e adoram correr e brincar. Por isso, manter as patinhas deles
hidratadas é fundamental. Com fórmula natural e suave, desenvolvida especialmente para os pets, o
HIDRATANTE DE COXINS OUROPET restaura, evita rachaduras e ressecamentos e deixa as “almofadinhas”
do seu bichinho sempre macias. Contém óleo vegetal e emulsionante natural.

de Aveia 2% e Veículo.
O LIMPA PATAS OUROPET limpa e higieniza as patas de cães e gatos, livrando os pets e os locais (por
onde passam) de microrganismos nocivos à saúde. O produto também possui ação hidratante e evita o
ressecamento das patinhas.
Indicado para ser usado depois do passeio diário ou sempre que os pets se sujarem.

Modo de Usar:
Aplique o hidratante em pequenas quantidades diretamente nos coxins do pet. Com movimentos delicados
massageie a área e espalhe bem para não deixar resíduo.
A secagem e absorção são rápidas. Se possível evite que o bichinho lamba as patas logo em seguida ao
processo de aplicação. Em caso de excesso, remova o produto com um pano limpo e seco. Antes de

Modo de Usar:
Aplique o produto nas patinhas dos pets. Espalhe ou massageie com a ajuda de uma gaze ou pano, se
necessário. Secagem rápida.

aplicar, verifique se as patinhas estão limpas.

APRESENTAÇÃO:
12 Bisnagas de 150ml 011780
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APRESENTAÇÃO:
12 Bisnagas de 120ml 011778
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LIMPA ORELHAS

ORELHINHAS
SAUDÁVEIS
HIGIENIZAÇÃO
RÁPIDA E PRÁTICA

SPRAY ABRILHANTADOR

ÓTIMO
RENDIMENTO

DESEMBARAÇA

AUMENTA
O BRILHO

PREVINE A
ADERÊNCIA DE POEIRA

NÃO AGRIDE
O PELO

MELHORA
O PENTEADO

PELOS MAIS MACIOS

NÃO OLEOSO

ALTO
RENDIMENTO

E BRILHANTES

Composição:

Composição:
Óleo Vegetal; Emulsionante, Álcool Neutro; Glicerina; Fragrância e Veículo.
Elaborado para facilitar a higienização auricular de cães e gatos, o LIMPA ORELHAS OUROPET remove o
excesso de ceras e detritos, ajudando a manter a saúde e a limpeza das orelhinhas dos pets.

A cada 100ml: Emulsionante 10,00ml; Fragrância Citronela 0,20ml; Blend de Silicones 2,00ml; Veículo
Q.S.P. 100,00ml
O Spray Abrilhantador para Cavalo Ouropet foi desenvolvido especialmente para o seu amigo equino.
Com fragrância agradável de Citronela e fórmula exclusiva, o produto desembaraça, condiciona, melhora
o penteado, dá brilho e suavidade aos pelos e à crina, proporcionando sensação de maciez sem deixar

Modo de Usar:
Aplique uma pequena quantidade do produto sob uma gaze ou algodão e remova toda a sujeira da orelha
do pet.

um aspecto oleoso. Além disso forma uma super camada protetora que evita a aderência de poeira e
serragem, mantendo o animal limpo por mais tempo.
Modo de Usar:
Após o banho, pulverize o produto na pelagem do cavalo ainda molhada, espalhe bem e escove.
Remova o excesso de água antes de aplicar, deixe secar completamente e só depois encilhe o animal.
Evite depositar o produto na região da sela para evitar que arreios mal colocados deslizem e caiam.

APRESENTAÇÃO:
10 Frascos de 100g 011782
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APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500 ml 011788
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XIXI AQUI
XIXI NO
LUGAR CERTO

ALTAMENTE EFICAZ
PARA FILHOTES

NÃO MACHA
OBJETOS

SEM CHEIRO
PARA HUMANOS

NÃO PREJUDICA
O PET
Composição:

ENSINA O SEU PET
ONDE NÃO FAZER XIXI

AÇÃO
REPELENTE

BAIXO
ODOR

NÃO PREJUDICA
O PET

FÓRMULA
EXCLUSIVA

APLICAÇÃO
RÁPIDA E FÁCIL

Composição:

Ureia, Carbonato de Amônio, Conservante e Veículo.

Metil Nonil Cetona; Conservante e Veículo Q.S.P.

Com fórmula eficaz o Xixi Aqui Ouropet é um adestrador sanitário que condiciona os pets a urinarem e
defecarem no local adequado e escolhido pelo seu tutor.

Com fórmula eficaz o Xixi Stop Ouropet é um adestrador sanitário que indica os lugares onde os pets
não devem urinar ou defecar. Com baixo odor e não prejudicial, o produto pode ser aplicado em sofás,

Indicado para cães e gatos

rodapés, mesas e demais áreas, com o objetivo de repelir os bichinhos. Indicado para cães e gatos

Modo de Usar:
Pingue diariamente 5 gotas do Xixi Aqui Ouropet em uma folha de jornal, pano ou tapete higiênico e
coloque-o onde o bichinho deve fazer as suas necessidades. Após alimentar o pet, leve-o até o local
escolhido e deixe-o cheirar a superfície onde o produto foi aplicado. Se necessário, repita a operação até
o aprendizado total. Após a adaptação do pet, aplicar o produto 1 vez por semana no local escolhido. A
interrupção do uso pode acarretar na desobediência do animalzinho.

Modo de Usar:
Aplique o produto diretamente no local desejado por meio de pulverização a uma distância de
aproximadamente 30 cm. Para melhores resultados: aplique 3 vezes ao dia na primeira semana e 1 vez
ao dia nas demais semanas. Não aplicar se o local estiver sujo. Em ambientes ou superfícies sensíveis:
aplicar o produto em uma pequena área demarcada e aguardar por 12 horas. Verificar se há alguma
reação. Caso não haja, prossiga com a operação normal.

APRESENTAÇÃO:
24 Frascos de 30ml 011776
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XIXI STOP

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 500ml 011774
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Ingredientes Ativos: Digluconato de Clorexidina 0,5% p/p

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 11508
24 frascos spray 150 ml 11516

Formulação: Líquido

ESSENCIAL PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

ASSEPTVIR
ELIMINA

99,9%

SEM CORANTE
E SEM PERFUME

NÃO
INFLAMÁVEL

À BASE
DE ÁGUA

SECA
RÁPIDO

NÃO
IRRITANTE

AÇÃO
DESINFETANTE

DOS GERMES
E BACTÉRIAS

Veja e compare a diferença da Clorexidina em relação aos seus concorrentes:
Produto

Álcool

Formol

Cloro
Compostos
fenólicos
Glutaraldeído
Ácido peracético

Ação
Precipita proteínas e
desnatura lipídeos
Desagrega grupos
amino, hidroxila e
sulfidrila
•Oxida enzimas
•Altera a
permeabilidade da
parede celular
•Desnatura proteínas
•Altera permeabilidade
da parede celular
•Grupos sulfidrila
•Coagulação do
citoplasma
•Atua por oxidação
•Grupos sulfidrila e
amônia

Quaternário
de amônia

Desorganização da
membrana celular

Clorexidina

Desestrutura a
função osmótica da
membrana celular
dos microorganismos

Espectro
•Algumas bactérias
•Alguns vírus
envelopados
•Esporos fúngicos

Tóxico

Corrosivo

Outros comentários

+

+

•Ineficiente contra o
parvovirus e outros vírus não
envelopados •Muito volátil

•Algumas bactérias,
fungos e vírus

+++

+

•Risco de carcinogenicidade
e mutagenicidade

•Algumas bactérias
•Poucos fungos e
vírus

+++

+++

•Rapidamente neutralizado
por material orgânico
•Altamente corrosivo

+++

+

•Podem ser neurotóxicos

+++

+

Toxidade ambiental acima de
0,2 ppm / m³

++

+++

•O ácido peracético é
tóxico, corrosivo e altamente
inflamável •Tem forte odor

•Algumas bactérias
•Alguns vírus
envelopados
•Bactérias
•Alguns fungos
•Esporos e vírus
•Esterilizante
•Bactericida
•Fungicida
•Fungicida
•Virucida
•Bactericida

•Bactérias
•Fungicidas
•Algicida
•Virucida

Não é
tóxico

Pode irritar
Irritante
a pele

Não é
tóxico

Não é
corrosiva

TENHA O MAIS PODEROSO
DESINFETANTE HOSPITALAR
DENTRO DA SUA CASA!

Asseptvir é o primeiro e único produto
À BASE DE CLOREXIDINA com efeito
prolongado de 72 horas.
Testado e Aprovado por
Laboratório Credenciado na ANVISA

O Asseptvir não é um simples
desinfetante para o ambiente.
É o antisséptico antibacteriano
mais completo do mercado!
ASSEPTVIR é um produto pronto uso,
higienizador à base de clorexidina e foi
desenvolvido para desinfetar, mantendo
as superfícies protegidas. Sua formulação
e princípio ativo bactericida possuem
eficácia comprovada, matando 99,9%* dos
germes e bactérias que causam doenças.
(*Staphylococcus
aureus,
Salmonella
choleraesuis, Escherichia coli e Pseudomonas
aeruginosa).

ÚNICO R
DO
HIGIENIZAU
SO
PRONTO DE
À BASE A
CLOREXIDIN

Modo de Usar:
Produto pronto uso. Aplicar o ASSEPTVIR
sobre as superfícies a serem desinfetadas
deixando agir por 10 minutos.

A Clorexidina é
extremamente eficaz
e segura pois não é
absorvida pelo organismo

Fonte: “Desinfection in veterinary and Farm animal pratice” • A.H. Linton - Blackwell Scientific • Polyorganic Tecnologia LTDA
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ASSEPTPRO

99,9%
DE EFICÁCIA

Indicação:
ASSEPTPRO é um desinfetante higienizador à base de amônia quaternária e foi desenvolvido para desinfetar
bancadas, pisos, paredes, maçanetas, corrimãos, banheiros e mesas, mantendo as superfícies protegidas.
Sua formulação e princípio ativo bactericida possui eficácia comprovada matando 99,9%* dos germes

e bactérias que causam doenças. (*staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis, escherichia coli
e pseudomonas aeruginosa).

Modo de Usar:
ASSEPTPRO deve ser diluído em água na proporção 1:1000 (10ml do produto para 10L de água). Aplicar
sobre as superfícies a serem desinfetadas deixando agir por 30 minutos.

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos 1 litro Dosador 11649

Ingrediente Ativo:
Cloreto de Didecil Dimetil Amônio
e Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio
Formulação: Líquido

DESINFETANTE PROFISSIONAL
DE ALTO RENDIMENTO
PARA USO GERAL
ASSEPTPRO É O PRIMEIRO
PRODUTO COM BLEND DE
AMÔNIA QUATERNÁRIA
DE 5ª GERAÇÃO
COM RESIDUAL
DE 72 HORAS

BLEND DE QUATERNÁRIOS
DE 5ª GERAÇÃO
DIMINUI A CARGA DE
MICRORGANISMOS NOCIVOS
PRESENTES NO AMBIENTE
FRASCO DOSADOR PARA
MELHOR CONTROLE
OPERACIONAL
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ALTO RENDIMENTO
1 LITRO = 1000 LITROS DE CALDA
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SCRE4M
EFICAZ CONTRA:

Indicação:

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 1 litro 11669
12 Frascos de 250ml 11673

4
MOLÉCULAS
4 MODOS DE AÇÃO DIFERENTES

SCRE4M é um produto elaborado com BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM e FIPRONIL, eficaz contra barata (Blatella germanica e
Periplaneta americana), Formiga (Monomorium floricola), Carrapato (Amblyomma spp), Escorpião (Tityus serrulatus), Pulga (Ctenocephalides
canis), Mosca (Musca domestica), Mosquito (Aedes aegypti), Percevejo de cama (Cimex sp), Traça (Lepisma saccharina) e Aranha (Loxosceles
gaucho).

Ingrediente Ativo: Bifentrina 2,5%, Tiametoxam 2,5%, Piriproxifem 2,5% e Fipronil 1,0%
Grupo Químico: Piretróide, Neonicotinóide, Éter Piridiloxipropílico e Fenil Pirazol.
Formulação: Líquido SC

Modo de usar:
Aranha: Diluir 50 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou
atomizador em rodapés, paredes, cantos superiores, pilhas de tijolos, madeira, entulhos, pontos com teias etc.
Pulgas: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar a calda preparada em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos até fechar

ALTO RESIDUAL

uma varredura total do chão (tratar a superfície como um todo e não apenas em rodapés).
Baratas: (Blatella germanica e Periplaneta americana) Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar a calda preparada em frestas,
cantos, pisos, (cobrindo a área total, como uma varredura) rachaduras, peri e intradomicílio. Para altas infestações de barata (Blatella germanica)
diluir 50 mL de SCRE4M em 10 litros.
Carrapato: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada por aspersão com auxílio de um pulverizador
manual ou costal em rodapés, paredes, rodatetos, frestas e fendas das paredes, batentes, guarnições de portas e janelas e em toda a extensão
da superfície a ser tratada, em construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.
Escorpião: Diluir 160 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou

EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA
EXCELENTE PARA
MANEJO DE TOLERÂNCIA
E RESISTÊNCIA QUÍMICA

atomizador em rodapés, paredes, cantos superiores, pilhas de tijolos, madeira, entulhos etc.
Formigas: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em locais onde elas vivem e transitam,
como olheiros, rodapés, muros, galpões e residências.
Moscas e mosquitos: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador
ou nebulizador (mais indicado), onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem, como teto, paredes, janelas, portas, cantos, e outras
superfícies de pouso (mosquitos: atrás de cortinas, portas, móveis; sob móveis e vaso sanitário).
Percevejo da cama: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador
ou nebulizador (mais indicado) em frestas e fendas onde esses insetos se alojam.
Traças: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de pulverizador ou nebulizador
em rodapés, fendas, frestas de paredes, assoalhos, superfícies em geral, dentro de armários, atrás e embaixo de móveis, estruturas e outros
locais que sirvam de esconderijo.
Em todas as indicações acima a calda preparada de 10 litros é suficiente para aplicação em uma área de 200 m².
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PRODUTO
MAIS COMPLETO
DO MERCADO

BAIXO VALOR
DE DESEMBOLSO
ÓTIMO
CUSTO-BENEFÍCIO
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BIOINSET 150 CICLOS
EFICAZ CONTRA:

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 250 ml Dosador 10500

Indicação:

Ingrediente Ativo: Piriproxifem 10% e Fipronil 5%

BIOINSET 150 CICLOS é um inseticida líquido eficaz no controle de mosca (Musca domestica), mosquitos (Culex quinquefasciatus

Grupo Químico: Éter piridiloxipropílico e Pirazol

e Aedes aegypti), carrapato (Rhipicephalus sanguineus), baratas (Periplaneta americana e Blatella germanica), pulga

Formulação: Suspensão Concentrada

(Ctenocephalides sp) e formiga (Monomorium floricola).
Modo de usar:
Para mosca (Musca domestica): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área - Aplicação
“Spot” devido a sua capacidade de atração: Pulverização localizada utilizando ponta cone, atomizador ou nebulizador. O produto
deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as moscas pousam - paredes e objetos cilíndricos.
Para mosquito (Aedes aegypti): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área - Pulverização

SEM CHEIRO
NÃO MANCHA

localizada utilizando ponta cone, atomizador ou nebulizador. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em
pontos aonde os mosquitos pousam (sob mesas, cadeiras, sofás, vaso sanitário, atrás de cortinas e paredes).
Para mosquito (Culex quinquefasciatus): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área Pulverização localizada utilizando ponta cone, atomizador ou nebulizador. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de
escorrimento, em pontos aonde os mosquitos pousam (paredes e roda teto).

BAIXA
TOXICIDADE

Para carrapato (Rhipicephalus sanguineus): diluir 100 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de
área - Pulverização residual peri e intra-domiciliar utilizando ponta leque 80.02. O produto deve ser aplicado em pontos aonde os
carrapatos se alojam e movimentam (frestas e fendas nas paredes, paredes, roda teto e rodapé).
Para barata (Blatella germanica): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área - Aplicação

CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS

“Spot” devido à sua capacidade de atração: Pulverização localizada utilizando ponta cone. O produto deve ser aplicado, sem a
necessidade de escorrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (frestas, fendas, dobradiças de armários e portas etc).
Para formiga (Monomorium floricola): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área.
Para pulga (Ctenocephalides sp): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área -

EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA

Pulverização residual peri e intra-domiciliar utilizando ponta leque 80.02. O produto deve ser aplicado em pontos aonde as
pulgas (larvas e adultos) se alojam (frestas e fendas, tacos, rodapés, terra batida etc).
Para barata (Periplaneta americana): diluir 75 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área - Aplicação
“Spot” devido à sua capacidade de atração: Pulverização localizada utilizando ponta cone vazio. 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).
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TRIMAX
EFICAZ CONTRA:

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10162
12 frascos 1 litro 10158
12 frascos 500 ml Dosador 10160
12 frascos 250 ml Dosador 10761
12 frascos 100 ml 10153

Indicação:

Ingrediente Ativo: Bifentrina 10%, Piriproxifem 10%, Acetamiprido 10%

TRIMAX é um produto, elaborado com BIFENTRINA, ACETAMIPRIDO e PIRIPROXIFEM, eficaz contra Aranha

Grupo Químico: Piretróide, Éter Piridiloxipropilico e Neonicotinóide

(Loxoceles spp), Barata (Blatella germanica e Periplaneta Americana), Mosquitos e suas larvas (Aedes aegypti e

Formulação: Suspensão Concentrada

Culex quinquefasciatus), Carrapato (Amblyomma spp), Mosca (Musca domestica), Percevejo (Cimex sp), Pulga
(Ctenocephalides sp) e Escorpião(Tityus bahiensis).

Modo de usar:
Controle de moscas, mosquitos e larvas de mosquitos: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar
uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m², onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem.
No controle de moscas: aplicar uniformemente no teto, paredes, janelas, portas, cantos, o s e superfícies onde as
moscas pousam.

DIFERENTES
MODOS DE AÇÃO

AGE EM TODO CICLO
DE VIDA DA PRAGA

No controle de baratas e pulgas: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar em frestas, cantos, pisos,
rachaduras e barreira protetora em áreas externas.

IDEAL PARA MANEJO DE
RESISTÊNCIA QUÍMICA

Carrapato-estrela: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em uma
área de 200 m². Usar o volume de calda necessário para uma melhor cobertura na vegetação (gramados, arbustos e
jardins). Esta recomendação é válida somente para o uso nos carrapatos na fase de vida no ambiente. Reaplicações

ALTO PODER
RESIDUAL

são recomendadas quando for constatada a reinfestação dos ambientes.

Percevejo da cama: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água aplicar uniformemente a calda preparada em uma

MELHOR COBERTURA DE
ÁREA APLICADA

área de 200 m², aplicar em frestas e fendas.

Aranha e Escorpião: diluir 40 mL de TRIMAX em 10 litros de água, aplicar uniformemente a calda preparada em uma
área de 200m², formando uma barreira protetora no piso e paredes ao redor da edificação, aplicar também em pilhas
de tijolos, madeira e entulhos, etc.
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BIOINSET 800 SC

BIOPLEN 150 SC

EFICAZ CONTRA:

EFICAZ CONTRA:

MAIS
2X EFICAZ

ALTO RESIDUAL
COM EXCELENTE EFEITO
DE TRANSFERÊNCIA

Ingrediente Ativo: Fipronil 1,75% e Imidacloprido 7,5%
Grupo Químico: Fenil Pirazol e Neonicotinóide
Formulação: Suspensão Concentrada

2 EM1

FIPRONIL
IMIDACLOPRIDO

ALTO

RENDIMENTO
NÃO IRRITANTE

Indicação:
BIOINSET 800 SC é um inseticida formulado com

FIPRONIL + IMIDACLOPRIDO, que

associados, potencializam a eficiência no controle de cupins de solo (Nasutitermes sp.), cupins
subterrâneos (Coptotermes gestroi), formiga cortadeira (Atta spp), formiga faraó (Monomorium
floricola), pulgas (Ctenocephalides sp), baratas (Blatella germanica e Periplaneta americana) e
aranhas (Loxosceles gaucho), para aplicação por profissionais em áreas de construção civil,
estabelecimentos comerciais, residências, indústrias e logradouros públicos .
Modo de usar: Cupins: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios
no solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada
um. Preparar a calda diluindo 50 ml de BIOINSET 800 SC em 20 litros de água. Após o preparo da
calda, aplicar 5 litros de calda para cada metro linear.
Formigas: Diluir 50 ml de BIOINSET 800 SC em 20 litros de água. Aplicar a calda em uma área
de 200 m², usando um pulverizador ou regador, aplicando sobre as formigas em locais onde elas
vivem e transitam como nas trilhas, olheiros, rodapés, muros, galpões e residências. Quanto mais
formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte das colônias.
Baratas: (Blatella germanica): Diluir 25 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água.
(Periplaneta americana): Diluir 100 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água.
Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de
esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo. Aplicar a calda em uma área de 200 m².
Pulgas: Diluir 25 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² em assoalhos,
frestas e rachaduras e nos locais onde há a movimentação e infestação destas pragas.
Aranha: Diluir 200 ml do BIOINSET 800 SC em 10 litros. Aplicar a calda em uma área de 200
m², nos locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, forros e
assoalhos e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam.

FORMULAÇÃO
MICRONIZADA

EFEITO KNOCK
DOWN

Indicação:
BIOPLEN 150 SC é um produto inovador que combina dois ingredientes ativos de última geração, eficaz
no combate as Formigas Faraó (Monomorium floricola), Baratas (Blatella germanica e Periplaneta
americana), Moscas (Musca domestica), Aranha (Loxosceles gaucho), Percevejo de Cama (Cimex
lectularius), Cupins de Madeira Seca (Cryptotermes brevis), Cupins de Solo (Nasutitermes sp) e
Mosquitos (Aedes Aegypti). A sinergia de LAMBDA CIALOTRINA e IMIDACLOPRIDO faz com que o
inseto seja controlado de duas formas diferentes ao mesmo tempo.

NÃO IRRITANTE

Modo de usar:
BIOPLEN 150 SC deve ser aplicado em áreas internas e externas de residências, industriais e
logradouros públicos onde ha a infestação das pragas.
Aplicação espacial para Mosquitos: UBV portátil: Diluir 20 ml de BIOPLEN 150 SC em 1L de
água. Aplicar 0,5 litro da calda por hectare, na distância de até 15 metros do bico aplicador.
Formigas e Moscas: Diluir 20 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água diretamente no
pulverizador. Para formigas aplicar a calda nos olheiros e trilhas, ou onde houver a manifestação
das pragas. No controle de moscas, aplicar nas paredes, janelas, portas e depósito de lixo e
demais locais onde as moscas pousam e se proliferam.
Baratas e Percevejos de Cama: Diluir 40 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água. Para
baratas aplicar atrás de pias e armários, cantos escuros, ralos de esgoto, entre outros locais
similares. Para Percevejos aplicar em camas, estrados, colchões, gavetas, armários e demais
locais onde os insetos possam se alojar.
Aranha: Diluir 80 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros e aplicar em locais com acúmulo de
materiais de construção, cantos e fendas de paredes, forros e assoalhos e demais locais onde
essas pragas transitam e se alojam.
Em todas as indicações acima, a calda será recomenda para tratar uma área de 200 m² de
superfície.
Cupins de Madeira Seca: Diluir 20 ml de BIOPLEN 15 SC em 10 litros de água, aplicar através
de injeção diretamente nos orifícios da madeira a ser tratada.
Cupins de Solo: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios com
10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Em
seguida, diluir 20 ml de BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água. Aplicar 2,5 litros de calda
preparada diretamente em cada orificio.
Se necessário, após 30 dias reaplique o produto.

ALTO PODER

ALTAMENTE
SEGURO

RESIDUAL

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10275
12 frascos 500 ml Dosador 10277
12 frascos 1 litro 549
24 frascos 250 ml 553
12 frascos 250 ml 9242
12 frascos 100 ml 11619
02 displays com 24 unidades 30 ml 9833
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Ingrediente Ativo: Imidacloprido 10% e Lambda-Cialotrina 5%
Grupo Químico: Neonicotinóide e Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

AÇÃO
DESALOJANTE
APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10279
12 frascos 1 litro 559
12 frascos 250 ml 9263
24 frascos 250 ml 9264
12 frascos 100 ml 11611
02 displays com 24 unidades 30 ml 9831
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BIOINSET 25 CE
EFICAZ CONTRA:
APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 436
24 frascos 100 ml 415
02 Displays com 24 unidades 30 ml 9829

Indicação:
BIOINSET 25 CE é um produto, elaborado com Fipronil, eficaz no controle de cupins de madeira seca (Cryptotermes brevis), formigas (Atta ssp,
Monomorium floricola e Monomorium pharaonis), cupins de solo (Nasutitermes sp), pulgas (Ctenocephalides sp), carrapatos (Rhipicephalus
sanguineus) e baratas (periplaneta americana e Blatella germanica). Para uso em contruções de imóveis residenciais, comerciais, indústrias,
restaurantes, empresas e escolas.

Ingrediente Ativo: Fipronil 2,5%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Concentrado Emulsionável

Modo de usar:
Para Cupins de Madeira Seca: Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 200 ml/m² de calda, através de pincelamento,
ou por aspersão através de pulverização (manual ou costal). Para Formigas: Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água.
Aplicar 100 ml/m² da solução usando pulverizador (manual ou costal) sobre as formigas e em locais onde elas vivem e transitam como
nas trilhas, olheiros, rodapés, muros, galpões e residências. Quanto mais formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte
das colônias. Para Baratas: Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda, através de pulverização

FORMULADO A
BASE DE SOLVENTES
ECOLÓGICOS

(manual ou costal) sobre as baratas e em locais onde vivem e transitam como: ralos de esgotos, caixas de gordura, atrás de pias, entre
outros. Para Pulgas: Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda em rachaduras, fendas, frestas,
pisos e azulejos formando uma barreira protetora. Para Carrapatos: Diluir 100 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50
ml/m² de calda nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas de pisos e locais onde ficam os animais domésticos.
•Nas indicações acima, se necessário, após uma semana reaplique o produto.
Para Cupins de Solo: Diluir 1,5 L de BIOINSET 25 CE em 100 litros de água.
PRÉ-CONSTRUÇÃO: -Após diluir, aplicar na área a ser cimentada, de 4 a 6 litros de calda inseticida para cada 1 m², diretamente sobre o solo,

PRODUTO

SEM CHEIRO

para formar uma barreira horizontal. Caso a área não seja cimentada logo em seguida ao tratamento, cobrir a superfície com plástico por, no
mínimo 1 dia, a fim de que o produto se agregue ao solo e não lixivie. -Se injeção de solo, aplicar formando uma barreira protetora horizontal,
depositando 5 litros da mistura por metro linear, buscando sempre chegar à base da estrutura. -Através da trincheira com 15cm de largura e
30cm de profundidade, para formar uma barreira protetora ao redor da estrutura, aplicar 5 litros da mistura por metro linear, tratando tanto as
paredes da valeta quanto a terra a ser reposta.
PÓS-CONSTRUÇÃO: -Após preparar a calda, detectar, na planta, as partes que possam ser as vias de entrada dos cupins. Iniciar o tratamento
perfurando o piso ao redor das paredes e estruturas, a cada 30 cm até atingir o solo, injetar a mistura à razão de 2,5 litros para cada metro
linear, formando uma barreira contínua. -Em paredes de blocos ocos, formar uma barreira, perfurando-os no máximo, cada 15cm, a uma altura
de 10 a 20 cm do solo, aplicando nesses orifícios cerca de 2,5 litros por cada metro linear. Tapar ao terminar o tratamento.
•Para cupins de solo, se necessário, reaplicar após 15 dias.
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SPURION 10%

ALFAMAX 50 SC

EFICAZ CONTRA:

EFICAZ CONTRA:

Ingrediente Ativo: Bifentrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

ALTAMENTE
SEGURO

Indicação: INSETICIDA E ACARICIDA SPURION é um produto, elaborado com BIFENTRINA,
eficaz no controle de escorpiões (Tityus bahiensis) moscas (Musca domestica), mosquitos (Culex
quinquefasciatus), baratas (Blatella germanica e Periplaneta americana), cupins de madeira seca
(Cryptotermes brevis), ácaros (Tyrophagus putrescentiae), carrapatos (Rhipicephalus sanguineus),
carunchos (Sitophilus zeamais) e traças (Lepisma saccharina).

SEM CHEIRO

Grupo Químico: Piretróide

ALTO RESIDUAL

Formulação: Suspensão Concentrada
Indicação:
ALFAMAX 50 SC é um produto, elaborado com Alfa-Cipermetrina, eficaz no controle
de pulgas (Ctenocephalides sp), formigas (Monomorium floricola), carrapatos
(Amblyomma cajennense), barbeiro (Triatoma infestans), baratas (Blatella germanica
e Periplaneta americana), mosquitos (Aedes aegypti), Moscas (Musca domestica),

Modo de Usar: Escorpiões: Diluir 50 mL de SPURION em 10 litros de água e aplicar uniformemente
formando uma barreira protetora no piso e parede ao redor das edificações, aplicar também em
pilhas de tijolos, madeira e entulhos, etc.
Aplicação espacial para Moscas e Mosquitos: UBV portátil: Diluir 50 ml de SPURION em 10L de
água. Aplicar 10 litros da calda em 200m², na distância de 5, 10 e 15 metros do bico aplicador.
Moscas, mosquitos e baratas: diluir 50 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar uniformemente
por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda extensão de áreas externas
como: fundações, entradas, molduras de janelas, calhas, pátios, garagens, troncos de madeiras
ornamentais e outras áreas onde as pragas se reúnem. Em ambientes internos, aplicar pulverizando
com baixa pressão nas frestas e fendas, assim como locais de possível esconderijo das pragas,
como: canto de paredes, armários, entorno de portas e janelas, entre outros.
Carunchos: diluir 80 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar em fendas e frestas de paredes,
assoalhos, superfícies em geral, estruturas e outros locais que sirvam de esconderijo para essa
praga.
Carrapatos: diluir 200 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar uniformemente por aspersão
com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda a extensão da superfície a ser tratada,
em construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais, tais como cantos, frestas,
azulejos e muros.
Traças: diluir 40 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar em fendas e frestas de paredes,
assoalhos, superfícies em geral, dentro de armários, atrás e embaixo de móveis, estruturas e outros
locais que sirvam de esconderijo para essa praga.
Nas recomendações acima, a calda será suficiente para tratamento de 200m² de superfície.
Controle preventivo e curativo de cupins de madeira seca: diluir 75 mL de SPURION em 10 litros de
água e aplicar ou injetar em madeiras ou superfícies que se deseja proteger.
Ácaros: diluir 50 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar uniformemente a calda na dose de
100 ml/m², com o auxílio de um pulverizador manual ou costal, onde há presença ou infestação
das pragas.

sendo recomendado para aplicação em imóveis residenciais, prédios públicos,
escolas, indústrias, entre outros.
Modo de usar:
Pulgas, formigas: Diluir 17 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.
Mosquitos: Diluir 33 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.
Carrapatos, moscas e baratas: Diluir 50 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.
Barbeiros: Diluir 170 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.
Em todas as indicações, considerar que 10 litros de calda são suficientes para pulverizar
200 m² de superfície.

ÓTIMO

CUSTO-BENEFÍCIO

SEM CHEIRO

ALTO RESIDUAL

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10496
24 frascos 250 ml 493
24 frascos 100 ml 492

126

Ingrediente Ativo: Alfa-Cipermetrina 5%

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10053
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INSETPRO SPRAY

LARV-MAX

EFICAZ CONTRA:

EFICAZ CONTRA:

Ingrediente Ativo: Piriproxifem 20%
Grupo Químico: Éter Piridiloxipropilico

Ingrediente Ativo:

Formulação: Suspensão Concentrada

Praletrina 0,05%, Piriproxifem 0,02%, Deltametrina 0,02% e Imiprotrina 0,05%
Grupo Químico: Piretróides e Éter Piridiloxipropílico
Formulação: Líquido

Indicação:
LARV-MAX é um produto, elaborado com PIRIPROXIFEM, eficaz contra larvas de

Indicação: INSETPRO SPRAY é um produto elaborado com PRALETRINA,

mosquitos (Aedes aegypti e Culex Quinquefasciatus), larva de mosca (Musca

PIRIPROXIFEM, DELTAMETRINA E IMIPROTRINA eficaz contra baratas (Blatella

domestica) e larva de cascudinho (Alphitobius diaperinus).

germanica) e percevejos (Cimex sp).

Modo de Usar:

Modo de Usar: O INSETPRO SPRAY é um produto para controle de insetos que
possuem o hábito de viver em bando, como as baratas (Blatella germanica) e os

Para controle de larvas (Aedes aegypti, Culex Quinquefasciatus, Musca domestica

percevejos de cama (Cimex sp). Com ação de choque, desalojante e sinergista, deve

e Alphitobius diaperinus): Diluir 25 ml de LARV-MAX em 10 litros de água para

ser utilizado de forma localizada/pontual, direcionando os jatos para as frestas, fendas,

200 m² de área. Aplicar uniformemente com auxílio de um pulverizador costal ou

dobradiças, dobras de colchões, rachaduras, vãos, sob prateleiras, pias, estrados de

manual, utilizando ponta leque, ou utilizando um atomizador, nos pontos foco onde

camas, e outros pontos ondes esses insetos vivem.

as larvas se encontram, tais como lamina d’água, pneus, garrafas e recipientes com

O produto é pronto para uso e deve ser aplicado na dose média de 1,30 ml (equivalente

acúmulo de água parada, efluentes de esgoto e lixo. Repetir a operação 7 a 10 dias

a 1,00 g) por ponto, com auxílio de equipamento para aplicação spray e/ou spot.

após a primeira aplicação ou quando houver a infestação de larvas de mosquitos,

Obs. 1: Um acionamento do equipamento Agrocontrol Spray corresponde a 0,7 ml.

de moscas e de cascudinhos.

Obs. 2: Um acionamento do equipamento SAI (Sistema de Aplicação Insetpro Spray)
corresponde a 0,25 ml.

AÇÃO
DESALOJANTE

AÇÃO PROLONGADA

RÁPIDO KNOCK
DOWN

ATACA DIRETAMENTE

CONTRA

LARVAS

NO FOCO

ATACA DIRETAMENTE

NO FOCO

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 10557
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APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10456
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BIOINSET 200 SC

DEMAX 25 CS

DEMAX 100 CS

Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 2,75%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Microencapsulado

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

EFICAZ CONTRA:

ÓTIMO EFEITO

Ingrediente Ativo: Imidacloprido 20%

DE TRANSFERÊNCIA

MAIOR

Grupo Químico: Neonicotinóide
Formulação: Suspensão Concentrada

RENDIMENTO

Indicação: BIOINSET 200 SC é um inseticida, formulado com Imidacloprido do
grupo dos Neonicotinóides, eficaz no controle de cupins subterrâneos da espécie
(Nasutitermes sp), formigas (Atta rubropilosa e Monomorium floricola), moscas
(Musca domestica) e baratas (Periplaneta americana). Para uso em construções e pós
construção de imóveis residenciais, comerciais e industriais.
Modo de Usar: CUPINS: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo
orifícios no solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância
de 30 cm de cada um. Prepare a calda diretamente no tanque do pulverizador, diluindo
20 ml de BIOINSET 200 SC em 10 litros de água. Após o preparo da calda, utilizar
um pulverizador (costal ou manual), aplicando 2,5 litros de calda preparada em cada
orifício ou diretamente na área a ser tratada através da pulverização.
FORMIGAS: Diluir 20 ml de BIOINSET 200 SC em 10 litros de água. Aplicar a solução
usando um pulverizador (manual ou costal), aplicando 100 ml da calda por m² do
formigueiro. Pulverizar o produto diretamente sobre os insetos e nos locais onde há
atividades como olheiros, trilhas, rodapés, muros, gramados, galpões e residências.
Quanto mais formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte das colônias.
MOSCAS: Diluir 100 ml de BIOINSET 200 SC em 10 litros de água e aplicar a calda
uniformemente na proporção de 200 m², nas paredes, janelas, portas e demais
superfícies lisas onde as moscas pousam. BARATAS: Diluir 150 ml de BIOINSET 200
SC em 10 litros de água e aplicar a calda uniformemente na proporção de 200 m², onde
as pragas ocorrem e se escondem, tais como frestas, cantos, pisos, rachaduras, etc.

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 413
24 frascos 100 ml 412
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TECNOLOGIA QUE
OFERECE RESIDUAL

MICRO

ENCAPSULADO

Indicação: DEMAX 25 CS é um produto diferenciado, com exclusiva fórmula
microencapsulada, elaborado com Lambda-cialotrina, eficaz no controle de
Escorpião (Tityus bahiensis e Tityus serrulatus), Cupins de Madeira Seca
(Cryptotermes brevis), Formigas (Tapinoma melanocephalum e Monomorium
pharaonis), Baratas (Blatella germanica e Periplaneta americana), Mosquitos (Aedes
aegypti), Pulgas (Ctenocephalides felis felis), Moscas (Musca domestica) e Aranha
doméstica (Nesticoides rufipes).

Indicação: DEMAX 100 CS é um produto diferenciado, com exclusiva fórmula
microencapsulada, indicado para o controle de Aranhas (Nesticodes rufipes),
Baratas (Blattella germanica e Periplaneta americana), Barbeiros (Triatoma
infestans), Mosquito Malária (Anopheles sp), Mosquito da Dengue (Aedes
aegypti), Pernilongo (Culex quinquefasciatus), Moscas (Musca domestica),
Escorpiões (Tityus serrulatus), Pulgas (Ctenocephalides sp) e Formigas
(Monomorium floricola).

Modo de Usar: No controle de cupins de madeira seca: Diluir 100 ml de DEMAX 25
CS em 10 litros de água, pulverizar em móveis, forros, assoalhos e outros pontos
da construção que sejam de madeira, aplicando diretamente sobre os orifícios
originados por esses insetos. No controle preventivo aplicar o mesmo método e
dosagem. No controle de mosquitos: Diluir 100 ml de DEMAX 25 CS em 10 litros de
água, aplicar em paredes, tetos, portas e demais superfícies com pisos e azulejos,
onde os mosquitos pousam.
No controle de formigas, moscas e pulgas: Diluir 100 ml de DEMAX 25 CS em 10
litros de água, aplicar em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos formando
uma barreira protetora. No controle de baratas: Diluir 100 ml de DEMAX 25 CS em
10 litros de água, aplicar
em cantos, ralos de esgoto,
caixas de gorduras, locais
com depósito de lixo. No
controle de escorpiões e
aranhas: diluir 300 ml de
DEMAX 25 CS em 10 litros de
água, aplicar onde as pragas
ocorrem e se escondem,
formando uma barreira
protetora no piso e paredes
ao redor da edificação,
principalmente nos locais
escuros e úmidos tais como
frestas, pilhas de tijolos,
madeira e entulhos. - Em
todas as diluições, aplicar
através de pulverização sobre
os insetos na dose de 50mL/
m². O volume da calda será
o suficiente para 200 m²
de superfície. -Intervalo de
aplicação: se necessário,
reaplicar o produto após 1
semana.

Modo de Usar: Diluir DEMAX 100 CS nas proporções que segue abaixo:
Baratas, formigas, moscas e pulgas: Diluir 25 ml de DEMAX 100 CS em 10
litros de água.
Aranhas, escorpiões e mosquitos: Diluir 75 ml de DEMAX 100 CS em 10 litros
de água.
Barbeiro: Diluir 10 ml de DEMAX 100 CS em 10 litros de água.
Dose de uso: Aplicar 10 litros da calda em 200 m² de superfície. DEMAX 100 CS
deverá ser diluído em água e poderá ser aplicado através de pulverizador costal
manual, pressurizado e atomizadores.
No controle de aranhas e escorpiões: aplicar uniformemente formando uma
barreira protetora no piso
e parede ao redor das
edificações, nos locais onde
ocorrem os aracnídeos como
pilhas de tijolos, madeira e
entulhos, etc.
No controle de mosquitos:
aplicar em paredes, tetos,
portas e demais superfícies
como pisos e azulejos, onde
os mosquitos pousam.
No controle de baratas,
barbeiros, formigas, moscas
e pulgas: aplicar em
rachaduras, fendas, frestas,
pisos e azulejos formando
uma barreira protetora.

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 9922
12 frascos 100 ml 9931

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 9940
12 frascos 100 ml 9949

131

INSETICOM 5 CE
Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Concentrado Emulsionável

AÇÃO
DESALOJANTE
EFEITO DE
CHOQUE

Indicação:
INSETICOM 5 CE é um produto, elaborado com LAMBDA-CIALOTRINA, eficaz
no controle de Baratas (Blatella germanica e Periplaneta americana), Cupins
(Criptotermes brevis), Formigas urbanas (Monomorium floricola), Mosquitos da
Dengue (Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus) e Moscas (Musca domestica) em
imóveis residenciais, empresariais e industriais.
OBSERVAÇÕES:
•Sempre aplicar o produto nas primeiras horas do dia ou pouco antes do entardecer,
não aplicar nas horas mais quentes do dia, com ventos fortes ou em dias chuvosos.
•Utilizar preferencialmente a aplicação de termonebulização em áreas com vegetação
e Ultra Baixo Volume no intra e peridomicílio.
Modo de Usar:
Diluir 50 ml de INSETICOM 5 CE em 10 litros de água. Aplicar uniformemente com
auxílio de um pulverizador costal ou manual, sobre a área a ser tratada, sendo que a
calda será suficiente para uma área média de 200 m².
Baratas: Usar atrás de pias e armários, cantos escuros, ralos de esgoto, frestas
e rachaduras em pisos, entre outros locais
similares. Cupins de Madeira Seca: Aplicar
em toda a superfície de madeira que esteja
infestada com a praga. Preventivamente
também poderá ser utilizado na construção
civil, forros e mobiliário de madeira em geral.
Formigas: Pulverizar diretamente sobre as
formigas e seus locais de passagem, como
carreiros e olheiros, cantos de parede,
rodapés, entre outros. Moscas: aplicar a calda
uniformemente no teto, paredes, janelas, portas,
cantos, fios, varal, recipiente de lixo e superfícies
onde as moscas pousam, em áreas internas e
externas.
Controle de mosquitos: Pode ser aplicado em
paredes, portas e janelas, assim como demais
superfícies que estas pragas possam se alojar
e proliferar.
Termonebulização (FOG): Aedes aegypti: Diluir
10 ml de INSETICON 5 CE em 1 litro de óleo
mineral e aplicar 2 litros da calda por hectare.
Ultra Baixo Volume (UBV): Aedes aegypti: Diluir
40 ml de INSETICON 5 CE em 1 litro de óleo
mineral e aplicar 500 ml da calda por hectare.
Culex quinquefasciatus: Diluir 80 ml de Inseticon
5 CE em 1 litro de óleo mineral e aplicar 500 ml
da calda por hectare.

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 505
24 frascos 100 ml 508
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DELTAMAX 25 SC

DELTAMAX 25 CE

CYPERMASTER

Ingrediente Ativo: Deltametrina 2,5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

Ingrediente Ativo: Deltametrina 2,5%
Grupo Químico: Piretroide
Formulação: Concentrado Emulsionável

Ingrediente Ativo: Cipermetrina 25%
Grupo Químico: Piretroide
Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação: Inseticida DELTAMAX 25 SC é um produto, elaborado com
DELTAMETRINA, eficaz no controle de baratas (Blatella germanica e Periplaneta
americana), mosquitos (Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus), Moscas
(Musca domestica) e Aranha Marron (Loxosceles gaucho).

Indicação:
INSETICIDA DELTAMAX 25 CE é um produto, elaborado com DELTAMETRINA,
eficaz no controle de baratas (Blatella germanica e Periplaneta americana),
Mosquitos (Culex quinquefasciatus), moscas (Musca domestica) e cupim de
madeira seca (Cryptotermes brevis), podendo ser aplicado na desinsetização
de residências, lanchonetes, hotéis, indústrias, entre outros.

Indicação:
CYPERMASTER 250 CE é um produto, elaborado com Cipermetrina, eficaz no
controle de baratas (Blatella germanica e Periplaneta americana), moscas (Musca
domestica), cupins de madeira seca (Cryptotermes brevis), pulgas (Ctenocephalides
sp.), formigas (Solenopsis sp.) e mosquitos (Aedes Aegypti e Culex quinquefasciatus)
nas construções de imóveis residenciais, comerciais, industriais e instalações rurais.

Modo de Usar:
Baratas: Para Blatella germanica usar a dose de 100 ml de DELTAMAX 25 CE
em 10 litros de água. Para Periplaneta americana usar a dose de 80 ml de
DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual
ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de esgoto, caixas de
gorduras, locais com depósito de lixo.
Mosquitos: Diluir 40 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Aplicar com
um pulverizador manual ou costal, em paredes, portas e janelas, assim como
demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar.
Moscas: Diluir 60 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Pulverizar em
cantos escuros, fendas, frestas, forros
e em outros locais onde estes animais
possam transitar ou se alojar.
Cupim de madeira seca: Tratamento
curativo ou preventivo: Diluir 100 ml de
DELTAMAX 25 CE para cada 10 litros de
querosene. Aplicar uniformemente por
aspersão com auxílio de um pulverizador
manual ou costal, em toda extensão da
madeira a ser tratada em construções
de imóveis residenciais, comerciais e
industriais.
-Em todas as aplicações, a calda de 10
litros será suficiente para aplicação em
200 m² de superfície (50 ml/m²).

Modo de Usar:
Aplicação espacial para Aedes aegypti
Aplicar diluído em água ou outro diluente (óleo mineral) com pulverizadores manuais
ou motorizados.
Fog portátil: para o controle de mosquitos, diluir 20 ml de CYPERMASTER por litro de
diluente utilizado (óleo mineral).
Aplicar 1 litro de calda para cada 20.000 m² (2 hectares) nas distâncias de 10 a 25
metros do bico aplicador.
Aplicação espacial para Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus
UBV portátil: para controle de mosquitos, diluir 40 ml de CYPERMASTER por litro de
diluente utilizado (óleo mineral).
Aplicar 1 litro de calda para cada
20.000 m² (2 hectares) nas distâncias
de 10 a 25 metros do bico aplicador.
Aplicação de superfície Mosquitos:
diluir 100 ml de CYPERMASTER em 10
litros de água e aplicar uniformemente,
na proporção de 200 m², nas paredes,
Janelas, portas, frestas, cantos, pisos,
rachaduras e demais superfícies lisas
onde as pragas pousam e transitam.
Baratas, moscas, pulgas e formigas:
diluir 50 ml de CYPERMASTER em 10
litros de água e aplicar uniformemente,
na Proporção de 200 m², onde as
pragas ocorrem e se escondem,
tais como frestas, cantos, pisos,
rachaduras, etc.
Controle curativo de cupins de
madeira seca: diluir 50 ml de
CYPERMASTER em 10 litros de água
(ou outro diluente) e Aplicar ou injetar
em madeiras ou superfícies que se
deseja proteger.

Modo de Usar:
Baratas: Diluir 100 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar com
um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos,
ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo.
Mosquitos: Diluir 40 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar com
um pulverizador manual ou costal, em paredes, portas e janelas, assim como
demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar. A calda será
suficiente para tratar uma área de 200m².
Moscas: Diluir 60 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Pulverizar em
cantos escuros, fendas, frestas, forros e em outros locais onde estes animais
possam transitar ou se alojar.
Aranha Marrom: Diluir 200 ml
de DELTAMAX 25 SC em 10
litros de água. Aplicar atrás
e debaixo de armários, em
assoalhos, forros e demais
estruturas e superfícies onde
essas pragas costumam
transitar
e
se
alojar.
- Em todas as diluições, a
calda será suficiente para 200
m² de área tratada.

SEM CHEIRO
NÃO IRRITANTE
EFEITO DE CHOQUE
EFEITO
PROLONGADO
FORMULAÇÃO
MICRONIZADA

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10287
24 frascos 250 ml 479

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 430
24 frascos 250 ml 470

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 409
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MALATHION 500 CE

DDMAX 1000 CE

Ingrediente Ativo: Malathion 5%
Grupo Químico: Organofosforado
Formulação: Concentrado Emulsionável

Ingrediente Ativo: Diclorvós 78%
Grupo Químico: Organofosforado
Formulação: Concentrado Emulsionável

Eficaz contra insetos como moscas e mosquitos.
Possui alto poder residual, proporcionando boa durabilidade no controle de
insetos.

Indicação:
DDMAX 1000 CE é um inseticida organofosforado com excelente poder de choque,
indicado para uso profissional e campanhas de saúde pública no controle de
Formigas (Tapinoma melanocephalum e Solenopsis sp), Baratas (Blatella germanica
e Periplaneta americana), Mosquitos (Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus), Pulgas
(Ctenocephalides sp) e Moscas (Musca domestica).

Indicação:
MALATHION 500 CE é um produto eficaz no controle de Moscas (Musca
domestica) e Mosquito da Dengue (Aedes aegypti) para tratamento de
superfícies, bem como cantos, frestas e fendas.
Modo de Usar:
Diluir 20 ml de MALATHION 500 CE em 1 litro de água. Aplicar a calda na
proporção de 50 ml/m² de área, com auxílio de um pulverizador (manual ou
costal), diretamente sobre as pragas e em locais onde elas vivem e sobrevoam
como paredes, rodapés, muros, galpões e residências. Se necessário, após uma
semana, reaplique o produto.

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 434
24 frascos 100 ml 435
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MÁXIMO EFEITO
DE CHOQUE

Modo de usar:
Diluir 50 ml de DDMAX 1000 CE para 10 litros de água, aplicando a dose de 50 ml
da calda por m². A calda de 10 litros é suficiente para tratar 200 m² de superfície.

INSETIMASTER

INSETIMASTER

Ingrediente Ativo: Cipermetrina 5%

Ingrediente Ativo: Cipermetrina 5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Concentrado Emulsionável

CUPINICIDA
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Concentrado Emulsionável
Indicação:

CUPINICIDA INSETIMASTER, é um inseticida à base de CIPERMETRINA,
indicado como preservante no combate aos cupins de madeira seca
(Cryptotermes brevis).
Modo de Usar:
Cupim de Madeira Seca: Diluir 20 ml do CUPINICIDA INSETIMASTER
em 10 litros de água. Efeito curativo: Após o preparo da calda, aplicar

DDMAX 1000 CE deverá ser aplicado com pulverizador (manual ou costal)
pressurizado, mantendo o bico de aplicação a uma distância aproximada de 45
cm da superfície. Quando aplicar em áreas internas, direcionar exclusivamente
para fendas e frestas, evitando que ocorra a disseminação por todo o ambiente,
reduzindo a probabilidade de exposição de pessoas e animais domésticos. Em
rachaduras, fendas, frestas, recomenda-se utilizar pulverizador com bico que
produza jato único. Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10301
24 frascos 250 ml 9753
24 frascos 100 ml 9754

diretamente sobre os orifícios e fendas das madeiras infestadas de
cupins. Efeito preventivo: Após o preparo da calda, aplicar através
de pulverização em toda extensão da madeira a ser tratada. A calda
de 10 litros é suficiente para tratar uma área de 200m². Intervalo de
aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 15 dias.

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 406
24 frascos 100 ml 405

FORMICIDA

Indicação:
FORMICIDA INSETIMASTER, é um inseticida à base de CIPERMETRINA, de
uso profissional, recomendado para o controle das formigas (Atta sexdens
rubropilosa e Monomorium floricola).
Modo de Usar:
Formigas (Atta sexdens rubropilosa): Preparar a calda na concentração de
20 ml de produto em 10 litros de água. Introduzir o produto no olheiro com o
auxílio de uma mangueira. A quantidade da calda é suficiente para aplicação ao
equivalente a uma área de 200m². Se houver necessidade, repita a operação
após 7 dias.
Formigas (Monomorium floricola) Aplicação residual: Preparar a calda na
concentração de 20 ml de produto em 10 litros de água. Colocar a calda em
um pulverizador convencional (costal ou motorizado), em seguida pulverizar
as paredes, rodapés, cantos escuros, fendas, frestas e em outros locais
onde os insetos possam se alojar. Importante: fazer a distribuição da calda
uniformemente, sendo a mesma suficiente para aplicação do equivalente a uma
área de 200m².

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 445
24 frascos 100 ml 444
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APRESENTAÇÃO:
2 Displays com 20 sachês 25g 11615
12 Pacotes com 20 sachês de 25g 011820
10 Pacotes com 500g 11617

SPURION WP
EFICAZ CONTRA:

BAIXA
IRRITABILIDADE

POTENCIALIZADO
ACETAMIPRIDO
E BIFENTRINA

CONCEITO RECOMENDADO PELA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)
PARA CONTROLE DE MOSQUITOS

EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO

O PÓ MOLHÁVEL
MAIS SEGURO E EFICAZ
DO MERCADO
Ingrediente Ativo: Acetamiprido 3% p/p e Bifentrina 3% p/p
Grupo Químico: Acetamiprido e Bifentrina
Formulação: WP (Pó molhável)

SACHÊS

EIS
HIDROSSOLÚV

Indicação:
SPURION WP é um inseticida em pó, elaborado com Acetamiprido e Bifentrina, indicado para combater
Cascudinhos (Alphitobius diaperinus), Baratas (Periplaneta americana), Moscas (Musca domestica) e
Mosquitos (Aedes Aegypti). Sua aplicação deve ser feita em locais onde há infestações.
Modo de usar:
Moscas e mosquitos: Diluir 25g em 10L de água, pulverizar uniformemente a calda preparada no teto, paredes,
janelas, portas, cantos e superfícies onde as pragas pousam.
Baratas: Diluir 50g em 10L de água e pulverizar nos locais mais frequentados, como frestas, cantos, pisos,
caixas de gordura e barreiras protetoras em áreas externas.
Nas recomendações acima a quantidade da calda preparada é suficiente para proteger uma área de 200 m².
Cascudinho: Aplicar 2kg do Spurion WP com auxílio de uma polvilhadeira diretamente sobre a superfície em
uma área de 2.400m².
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INSETICOM 10 PM

ATTAMIX 2P GOLD
Ingrediente Ativo: Deltametrina 0,2%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Pó Seco

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

Indicação:
INSETICOM 10 PM é um produto, elaborado com Lambda-Cialotrina,
eficaz no controle de Aranhas (Loxosceles gaucho), Baratas (Blatella
germanica e Periplaneta americana), Escorpiões (Tityus serrulatus),
Formigas (Tapinoma melanocephalum e Monomorium floricola),
Mosquitos (Anopheles aquasalis e Aedes aegypti), Percevejos de
cama (Cimex sp.) e Pulgas (Ctenocephalides sp.).

AÇÃO
DESALOJANTE
EFEITO DE
CHOQUE
AÇÃO
PROLONGADA

PÓ LEVE E FINO
COM ALTA FLUIDEZ

ATTAMIX 400 P
Ingrediente Ativo: Deltametrina 0,2%
Grupo Químico: Piretróide

HIDRO REPELENTE

Indicação:
Inseticida pronto uso, elaborado com Deltametrina, eficaz no controle de
formigas cortadeiras (Atta sexdens rubropilosa), formigas faraó (Monomorium
pharaonis), pulgas (Ctenocephalides felis felis), baratas de esgoto (Periplaneta
americana) e barata alemã (Blatella germanica).
Modo de Usar:
Aplicar ATTAMIX 2P GOLD diretamente da embalagem ou com o auxílio de
uma polvilhadeira manual, diretamente sobre as formigas, pulgas e baratas na
proporção de 50g/10m² de área.
Para controle das formigas, aplicar também diretamente nos olheiros e nos
carreiros. Enquanto para as demais pragas com indicações de uso, aplicar no
assoalho, frestas, esconderijos e nos locais onde há movimentação e infestação
destas. Se necessário, reaplicar o produto no intervalo de 30 dias após a
primeira aplicação.

Formulação: Pó Seco

Indicação:
FORMICIDA PÓ ATTAMIX 400 P é um produto pronto uso, elaborado com
Deltametrina, eficaz no controle de formigas e cupins nos campos.

Modo de Usar:
Aplicar FORMICIDA PÓ ATTAMIX 400 P diretamente da embalagem ou com o
auxílio de uma polvilhadeira manual, diretamente nos olheiros das formigas e
dos cupins, na dosagem de 30 g/m².

Modo de usar:
Baratas: Dissolver 01 (um) envelope de 25g de INSETICOM 10 PM
em 10 litros. Aplicar 50 ml/m² atrás de pias e armários, cantos
escuros, ralos de esgoto, frestas e rachaduras em pisos, entre outros
locais similares. Formigas: Dissolver 01 (um) envelope de 25g de
INSETICOM 10 PM em 10 litros. Pulverizar 50 ml/m² diretamente
sobre as formigas e seus locais de passagem, como carreiros e
olheiros, cantos de parede, rodapés, entre outros. Aranhas e Pulgas:
Dissolver 01 (um) envelope de 25g de INSETICOM 10 PM em 10
litros. Pulverizar 100 ml/m² em paredes, portas e janelas, assim como
demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar.
Escorpiões: Diluir 03 (três) envelopes de 25g em 10 litros de água.
Aplicar 40 ml/m² em locais com acúmulo de materiais de construção,
cantos e fendas de paredes, e demais locais onde essas pragas
transitam e se alojam.
Percevejos, e Mosquitos: Dissolver 03 (três) envelopes de 25g de
INSETICOM 10 PM em 10 litros. Pulverizar 40 ml/m² em paredes,
portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas
possam se alojar e proliferar.

APRESENTAÇÃO:
03 displays com 40 sachês 25 g 504
06 displays com 40 sachês 25 g 503
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APRESENTAÇÃO:
12 potes 1 kg 115

APRESENTAÇÃO:
20 displays de 1 kg 120
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MANDARIN

LESMAREX

LESMAX

Ingrediente Ativo: Metaldeído 5%

Ingrediente Ativo: Metaldeído 3%
Grupo Químico: Tetroxocano
Formulação: Isca granulada

EFICAZ CONTRA:

Grupo Químico: Tetroxocano
Formulação: Isca Granulada

Ingrediente Ativo:
Fipronil 0,02%, Diclorvós 1% e Alfacipermetrina 0,5%

Indicação:
LESMAREX é um moluscicida à base de Metaldeído, indicado para controle de Lesma

Grupo Químico:
Pirazol, Piretróide e Organofosforado

(Sarasinula linguaeformis) e Caramujo Africano (Achatina fulica), que tem por hábito

Formulação: Pó Seco

Modo de usar:

alimentar ser um herbívoro generalista (folhas, flores, frutos, casca caulinar).

Para Caramujo: Aplicar

LESMAREX na proporção de 10 g para 10 m²,

distribuindo o produto nos ambientes a serem tratados, tais como: áreas

Indicação:
MANDARIN é um produto em pó seco, indicado para o controle de
aranha (Nesticoides rufipes), carrapato (Rhipicephalus sanguineus),
formiga (Monomorium pharaonis), pulga (Ctenocephalides felis felis),
cupim (Nasutitermes sp) e baratas (Blatella Germanica e Periplaneta
americana).

próximas a canteiros, vasos, muros, viveiros e estufas.
Para Lesma: Aplicar LESMAREX na dose de 14 g para 10 m² (equivalente a uma
colher de chá), distribuindo o produto no solo entre as plantas.

Modo de Usar:
Aplicar MANDARIN diretamente da embalagem ou com auxílio de uma
polvilhadeira manual diretamente sobre as formigas, pulgas, carrapatos,
cupins, baratas e aranhas. Para carrapatos, pulgas e aranhas: Aplicar
diretamente da embalagem nos locais onde há infestações, utilizando 40 g
/ m². Para controle das formigas, aplicar também diretamente nos olheiros
e carreiros. Enquanto para pulgas e carrapatos aplicar nos assoalhos,
frestas, esconderijos e nos locais onde há movimentação e infestação
destas, na dose de 40 g / m². Para cupins, aplicar até ocorrer a saturação do
cupinzeiro. Para baratas, aplicar diretamente da embalagem nos locais onde
há infestações, utilizando 5 g / m².

RESISTENTE
À ÁGUA

ALTAMENTE
PALATÁVEL

ISCAS PELETIZADAS
UNIFORMES

ATRATIVO AO
MOLUSCO

Indicação:
LESMAX é um moluscicida indicado para controle de Lesmas (Sarasinula
linguaeformis) e Caramujo Africano (Achatina fulica).
Pragas que atacam plantas dos viveiros, plantas frutíferas, ornamentais e
hortaliças em geral, bulbos e rizomas.
Modo de Usar:
Em infestações normais, aplicar 3g por m² (1 colher de chá), espalhando o
produto no solo entre as plantas. Em altas infestações, aplicar 5g por m² (1
colher de sopa) fazendo montículos distanciados de 0,8 a 1,0 metro em todos
os sentidos. No caso de árvores e grandes arbustos, distribuir o produto sob
toda a copa em montículos distanciados a cada 70 cm.
Observação: aplicação localizada no solo, sem contato com as plantas em
culturas e hortaliças e frutíferas.
Início, número, época e intervalos das aplicações:
Os moluscos são encontrados em campo coberto, notadamente em baixadas,
canteiros, vasos, caixões, viveiros e estufas. Realizar a aplicação, preferencialmente,
antes de noites quentes e úmidas e sempre que se observar a presença de moluscos.
Em caso de alta incidência, repetir a aplicação após 7 ou 10 dias.

ALTA

AÇÃO DE CHOQUE

ÓTIMO EFEITO
RESIDUAL

HIDRO
REPELENTE

APRESENTAÇÃO:
20 caixas de 1 kg 10811
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APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
10 caixas com 4 sachês 250 g 9483
20 caixas com 4 sachês 250 g 9484
6 displays com 20 sachês 50 g 11203
12 displays com 20 sachês 50 g 11172

APRESENTAÇÃO:
10 pacotes com 4 sachês 250 g 602
20 pacotes com 4 sachês 250 g 601
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RODIMAX SOFT BAIT

APRESENTAÇÃO:
12 pacotes de 1kg 11442
30 pacotes de 200g 11462

EFICAZ CONTRA:

ISCA FRESCA
ALTAMENTE ATRATIVA
PARA AS 3 ESPÉCIES
DE ROEDORES
EXCELENTE PARA
LOCAIS COM
ALTAS INFESTAÇÕES

PRESENÇA DE INGREDIENTES

ALIMENTARES,
FARINÁCEOS E ÓLEOS

Indicação:
RODIMAX SOFT BAIT, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.
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 10g por ponto de iscagem.

ALTERNATIVA PARA
ÁREAS COM ALTA
DISPONIBILIDADE
DE ALIMENTOS
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CONHEÇA A FORMA MAIS
EFICAZ DE ACABAR
COM OS ROEDORES!
Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Soft Bait

PRODU
INOVA TO
DOR

EMBALAGENS
SECUNDÁRIAS
DE 200g
MELHOR CONTROLE
OPERACIONAL
E FINANCEIRO

ÓTIMA OPÇÃO PARA
RATO DE TELHADO
(ROEDOR MUITO SELETIVO)
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RATOKILL GS

RATOKILL

RATOKILL

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

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

Elaborado com Brodifacoum, é um produto de grande aceitação e sabor
agradável para os roedores. Sua ação ocorre de forma lenta e os roedores não
desconfiam das iscas, consumindo-as até o fim.

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, leva os roedores à morte. Apresenta cheiro e gosto
altamente atrativos para os roedores, pois contém grãos selecionados, como
sementes de girassol.

ISCA GRANULADA

EFICAZ CONTRA:

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

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

O poder do girassol no combate aos 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
de isca foi insuficiente e deve ser colocada em maior quantidade neste local.

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 próximas às tocas

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.

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.

GRÃOS ESPECIAIS

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.
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.

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, 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.

APRESENTAÇÃO:
6 pacotes com 40 unidades 25 g 9591
Barricas com 200 unidades 25 g 9596
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APRESENTAÇÃO:
15 pacotes com 40 unidades 25 g 302
48 displays com 4 unidades 25 g 301
Barricas com 400 unidades 25 g 305

APRESENTAÇÃO:
15 pacotes com 40 unidades 25 g 311
12 displays com 24 unidades 25 g 310
48 displays com 4 unidades 25 g 472
Barricas com 400 unidades 25 g 312
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RATOKILL

BLOCO EXTRUSADO
Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Bloco

ALTAMENTE

ATRATIVO

Raticida à base de Brodifacoum, produzido através da extrusão da parafina, proteína,
cereais e outros atrativos para os roedores, confere uma maior dureza e resistência à
umidade aos blocos. São moldados em blocos de 20g, o que facilita o consumo pelos
roedores. Tem odor adocicado, com predominância de baunilha e queijo, o que aumenta
a atratividade e a eficácia para o controle de roedores, tais como: ratos, ratazanas e
camundongos. Indicado para ambientes úmidos, como galerias pluviais, redes de esgotos,
forros, telhados, tubulações e armadilhas a céu aberto.
Modo de Usar:
•Colocar as iscas blocos nas áreas onde os roedores vivem e transitam. •Em áreas
externas, colocar os blocos em porta-iscas fixados com arame fino, podendo ser fixados
também em troncos de árvores, tubos de PVC, telhas, restos de material de construção
e nos portas-iscas. •Em telhados e forros, fixar os blocos nas estruturas de sustentação
do telhado por onde os ratos estejam passando (há sinais visíveis de gordura do
seu pelame). Utilizando pedaços de arame fino, distanciar os pontos de iscagem de 2
a 3 metros, colocando sempre de 3 a 5 blocos em cada ponto. •Para tratamento em
esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas e passagens dos
roedores, com intervalos de 4 a 5 metros, fixando-os com pedaços de arame fino,
evitando que os blocos toquem no chão. •Verificar após uma semana e reaplicar o
produto nos locais onde as iscas desapareceram ou com sinais de roeduras. •Embora
o RATOKILL BLOCO seja um raticida de dose única, este esforço é recomendável para
eliminar aqueles roedores que não consumiram o produto na primeira aplicação.
•Em caso de infestação muito alta, aumentar a quantidade do raticida e o número de
pontos de iscagem. •Após a ingestão, os roedores morrem no período de até uma semana.

RATOKILL

D’FIM GEL

PÓ

Ingrediente Ativo: Cumatetralil 0,75%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Pó de contato

FORMICIDA
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BARATICIDA
ALTA ATRATIVIDADE
COM EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA

HIDRO

REPELENTE

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. 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 à 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.
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.

APRESENTAÇÃO:
6 pacotes com 50 blocos 20 g 324
12 pacotes com 50 blocos 20 g 10439

D’FIM GEL

APRESENTAÇÃO:
09 talqueiras 1 kg 313

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel

ALTA ATRATIVIDADE
COM EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol

GEL COM COR

CLARA

Formulação: Gel

Indicação:

Indicação:

Formicida D’FIM GEL FORMICIDA elaborado com Fipronil, possui um

D’FIM GEL BARATICIDA é um produto elaborado com Fipronil, eficaz contra

eficiente princípio ativo contra as formigas doceiras (Monomorium floricola),

baratas ninfas (Blatella Germanica) e adultas (Blatella Germanica e Periplaneta

formigas faraó (Monomorium pharaonis) e formigas fantasmas (Tapinoma

americana). É uma isca que, uma vez consumida, eliminará de vez a barata. Sua

melanocephalum).

ação é contínua nas fezes e carcaças dos insetos mortos, garantindo assim um
controle prolongado sobre reinfestações.

Modo de usar:
Aplicar D’FIM GEL FORMICIDA pressionando a haste da seringa, colocando

Modo de usar:

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

Aplicar D’FIM GEL BARATICIDA pressionando a haste da seringa, colocando vários

de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes,

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

refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de

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

formigas.

esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de baratas.

Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas de 30 g 9971

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas de 30 g 9962

147

MOSCAUTE 10 WG

SPURION 10 WG

EFICAZ CONTRA:

EFICAZ CONTRA:

Ingrediente Ativo: Tiametoxan 10%
Grupo Químico: Neonicotinóide
Formulação: Grânulos solúveis em água
CONTÉM TRICOZENE
Indicação: MOSCAUTE 10WG é um mosquicida em grânulos solúveis em água,
elaborado com Tiametoxan, indicado para combater moscas (Musca domesticas),
sendo recomendado para aplicação onde se busca qualidade e segurança alimentar,
como residências, cozinhas industriais, açougues, matadouros, frigoríficos, entre
outros locais onde há a infestações das moscas.

APLICAÇÃO POR
PINCELAMENTO OU
PULVERIZAÇÃO

LONGO PERÍODO
RESIDUAL

Modo de usar:
APLICAÇÃO POR PINCELAMENTO E CORDÕES EMBEBIDOS
Colocar em um recipiente apropriado o conteúdo da embalagem de MOSCAUTE 10
WG (1 kg) e adicionar lentamente 800 ml de água, misturando até obter uma calda
que possa ser facilmente aplicada com um pincel. Em seguida, aplicar essa calda,
pincelando diversos pontos de aproximadamente 10 x 30 cm cada, nos locais mais
frequentados pelas moscas. Esta quantidade é suficiente para proteger uma área
coberta de 400 m² ou 1000 m² de superfície de parede/teto. Em locais onde há
poucas superfícies para se pincelar ou onde não se aceita uma leve alteração da cor
da superfície, pincelar o produto em pedaços de cartão, cartolina, plástico, Eucatex ou
outros materiais semelhantes disponíveis e colocá-los nos locais mais frequentados
pelas moscas. Efeito residual: até 4 a 6 semanas.
Para aplicação usando cordões plásticos ou barbantes, embeber o cordão nessa
solução e estendê-lo horizontalmente a cerca de 2 metros do solo, amarrado a dois
pontos. Efeito residual: até 4 a 6 semanas.
APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO LOCALIZADA
Misturar bem 1 kg de MOSCAUTE 10 WG em 8 L de água. Utilizar um pulverizador
manual e borrifar de forma localizada, somente nos locais preferidos pelas moscas.
Desta forma, obtém-se diversos pontos de atração e controle de moscas dentro da
instalação, sem precisar formar a tradicional nuvem de inseticida que irrita os animais.
Para isso, regular o bico do pulverizador para ponto de chuva fina. A quantidade de
uma embalagem é suficiente para proteger uma área coberta de 200 m² ou 500 m² de
superfície de parede/teto. Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

Indicação:
SPURION 10% WG é um inseticida de grânulos solúveis em água,
elaborado com BIFENTRINA, eficaz no controle de mosquitos
(Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus), baratas (Blatella
germanica e Periplaneta americana), mosca (Musca domestica),
formigas (Monomorium pharaonis e Solenopsis saevissima),
escorpião (Tityus serrulatus), pulga (Ctenocephalides felis felis),
carrapato (Rhipicephalus sanguineus) e aranha (Nesticoides
rufipes).

ALTÍSSIMO
EFEITO RESIDUAL
ÚNICA BIFENTRINA
WG DO MERCADO

Modo de Usar:
Para escorpião e carrapato: Dissolver 200 g de SPURION 10% WG
em 10 litros de água. Aplicar uniformemente por aspersão com
auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda a extensão
da superfície a ser tratada, em construções de imóveis residenciais,
comerciais e industriais, tais como cantos, frestas e muros. Aplicar
a calda em uma área de 200 m².
Para mosca, barata, mosquito, aranha, formiga e pulga: Dissolver
50 g de SPURION 10% WG em 10 litros de água. Aplicar a calda em
uma área de 200 m².
Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador
manual ou costal, em toda extensão de áreas externas como:
fundações, entradas, molduras de janelas, calhas, pátios, garagens,
troncos de madeiras ornamentais e outras áreas onde as pragas
se reúnem. Em ambientes internos, aplicar pulverizando com
baixa pressão nas frestas e fendas, assim como locais de possível
esconderijo das pragas, como: canto de paredes, armários,
entorno de portas e janelas, entre outros. Intervalo de aplicação: Se
necessário, reaplicar o produto após uma semana.

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 100 g 9766
12 frascos 300 g 9769
12 unidades 1 kg 10129
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Ingrediente Ativo: Bifentrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Grânulos solúveis em água

APRESENTAÇÃO:
2 displays com 24 sachês 25 g 10547
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AGICRON

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 100g 11471
12 Frascos de 300g 11472
12 Frascos de 1kg 11470

EFICAZ CONTRA:

A SOLUÇÃO DEFINITIVA
CONTRA AS MOSCAS!
ALTO RESIDUAL

ALTA ATRATIVIDADE
ALIMENTAR E SEXUAL

Ingrediente Ativo: Acetamiprido 10%
Grupo Químico: Neonicotinóide
Formulação: WP (Pó molhável)

Indicação:
AGICRON 10WP é um mosquicida em pó molhável, elaborado com Acetamiprido, indicado para combater moscas (Musca domesticas),
sendo recomendado para aplicação onde se busca qualidade e segurança alimentar como residências, cozinhas industriais, açougues,
matadouros, frigoríficos, entre outros locais onde há a infestações das moscas.
Modo de usar:
PULVERIZAÇÃO EM SUPERFÍCIE: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 800mL de água. Utilizar um pulverizador manual e borrifar de forma
localizada, somente nos locais preferidos pelas moscas. Desta forma, obtém-se diversos pontos de atração e controle de moscas dentro
da instalação, sem precisar formar a tradicional nuvem de inseticida. Para isso, regular o bico do pulverizador para ponto de chuva fina. A
quantidade da calda preparada é suficiente para proteger uma área de 50 m².
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PINCELAMENTO EM PLACAS OU NA PRÓPRIA SUPERFÍCIE: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 80mL de água. Fazer o pincelamento em
áreas de aproximadamente de 10 x 30 cm que serão suficientes para cobrir uma área de 100 m² (ou seja 80mL de calda cobrem uma área
de 100 m²). Em locais onde há poucas superfícies para se pincelar ou onde não se aceita uma leve alteração da cor da superfície, pincelar
o produto em pedaços de cartolina, plástico, chapa de madeira ou outros materiais semelhantes disponíveis e colocá-los nos locais mais
frequentados pelas moscas.
PARA APLICAÇÃO USANDO CORDÕES PLÁSTICOS OU BARBANTES: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 80mL de água (pode-se aproveitar
a mesma solução feita para o pincelamento). Embeber o cordão nessa solução e estendê-lo horizontalmente a cerca de 2 metros do solo,
amarrado a dois pontos.
Importante: Se necessário, reaplicar após uma semana. Evite aplicar o produto em superfícies sujas, porosas ou com pinturas novas a base
de cal, pois o seu efeito residual poderá ser reduzido.
Efeito residual de 4 a 8 semanas.
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